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Förord

Syftet med denna rapport är att ge en utförlig introduktion till den metod för
skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. Skredrisk
analyserna har redovisats i två SGl-rapporter, Skredriskanalys för södra Göta
älvdalen (Holmen och Ahlberg, 1995), respektive Skredriskanalys för nordöstra
Göta älvdalen (Schälin et al). En stor del av rapporten behandlar den stabilitet
sanalys med statistiska metoder, som genomförts i de båda utredningarna. För
utsättningarna och resultatet av denna analys har redovisats i Teknikbilaga 8 i
respektive utredning (Alen och Sällfors, 1994) respektive (Alen, 1998c). Denna
rapport, som ger en utförlig beskrivning av de metoder som utvecklades för
Göta älvutredningarna, skall ses som en komplettering till framställningen i de
båda utredningsbilagoma.
En övervägande del av de beskrivna skredriskanalyserna baseras på en statis
tisk/sannolikhetsbaserad analys. Detta medför att beskrivningen av en sådan
analys måste göras med statistisk terminologi. Avsikten med denna rapport har
dock inte varit att framställa en lärobok i statistik, utan den är begränsad till att
ge en utförlig dokumentation för arbetsgången och metodiken i de aktuella fal
len. För den vid statistiskt språkbruk ovane läsaren innebär detta att beskriv
ningen av övergången från traditionell till statistisk stabilitetsanalys kan upple
vas som svårtillgänglig. Det är emellertid vår övertygelse att nyttan av en san
no likhetsbaserad riskanalys överstiger det merarbete den innebär. Det är vår
förhoppning att rapporten skall bidraga till att minska de övergående svårighe
ter det innebär att bö1ja tillämpa ett sådant tänke- och arbetssätt.
De beskrivna skredriskanalysema har genomförts i samarbete mellan Statens
geotekniska institut och Institutionen för geoteknik vid Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg.
Det arbete som redovisas i denna rapport ingår som ett delproj ekt i ramprojektet
Riskvärdering vid SGI. Arbetet har finansierats av Banverket och SGI. Värde-
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fulla synpunkter har lämnats av Göran Sällfors, Per Löfling och Lennart Blom.
Ytterligare ett delprojekt behandlar statistisk stabilitetsanalys och avrapporte
ring av detta kommer att ske under slutet av 2000.
Linköping mars 2000
Författarna
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Preface

The aim of this report is to give a comprehensive introduction to the method for
risk analysis which has been applied in two investigations along the Göta älv
valley. The risk analyses are described in two SGI reports, Skredriskanalys för
södra Göta älvdalen (Holmen and Ahlberg, 1995) - Slope Risk Analysis for the
Southem Göta älv valley (in Swedish) - and Skredriskanalys för nordöstra Göta
älvdalen (Schälin et al) - Slope Risk Analysis for the Northeastem Göta älv
valley (in Swedish). The stability analysis based on statistical methods which
was performed in both investigations occupies a major part of this report. The
conditions for and the results of the investigations have been described in Tech
nical Appendix 8 of each report, (Alen and Sällfors, 1994) and (Alen, 1998c ),
respectively. This report, which covers a detailed description of the methods
which were developed for the investigations along the Göta älv valley, should
be looked upon as an extension to the two appendices.
A major part of the described slope risk analyses are based on a statistical/prob
abilistic analys is. This implies that statistical terminology must be used to de
scribe them. The aim with this report is however not to produce a school book
in statistics, but rather to give a detailed description of the method and how it
was applied in each of the two cases. The reader not familiar with statistical
terminology might find it difficult to follow the transition from traditional to
statistical slope stability analysis. It is however the belief of the authors that the
benefits of appl ying a risk analysis based on statistics well compensate the extra
effort needed to get necessary insight in and knowledge of the method. The au
thors hope that this report will contribute in building a bridge between tradition
al methods for stability analysis and this new concept based on probabilistic
analysis.
The slope risk analyses covered in this report have been carried out in coopera
tion between the Swedish Geotechnical Institute (SGI) and the Department of
Geotechnical Engineering at Chalmers University of Technology in Gothen
burg.
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The work presented in this report is a part of a larger umbrella project Risk
evaluation currently running at SGI. The work has been financed by The Swed
ish National Rail Association (Banverket) and SGI. Göran Säll fors, Per Löfling,
and Lennart Blom have contributed with valuable comments. Another project
covering statistical slope stability analysis within the umbrella proj ect is run
ning in parallel with this and will be reported by the end of year 2000.
Linköping, March 2000
The authors
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Summary
Method for risk analysis which has been applied
in investigations along the Göta river valley
Slope stability analysis is traditionally carried out on basis of a calculated safety
factor against failure . During the years, engineer's practice has assisted in
evaluating the meaning of the safety factor. Therefore judgements are often
based on subjective conclusions. The following situation can illustrate a
practical example. Assume that a series of slopes with insufficient stability
conditions all show more or less the same value of the calculated safety factor
against failure. In a situation with limited resources for improvements the slopes
must be listed in some kind of priority order. This listing will most likely be
based on subjective judgements. By carrying out arisk analysis the basis for
this kind of decisions (e.g. listing of slopes in priority order for improvements)
can be broadened.
With risk is usually meant a combination of the probability of something to
happen (usually a non-desired occurrence), and the consequences thereof.
Strictly mathernatically the risk is defined as the product
Risk = Probability x Consequences
A slope risk analysis consists thus of three parts; a probability ana/ysis for a
slope failure to occur, a determination of consequences of the slope failure, and
finally a combination of all aspects and evaluations.
The slope risk analysis presented in this report (see also Alen et al, 1999) has
been carried out in two separate steps along two different parts of the Göta älv
valley, the Southem and the Northeastem part, respectively. Totally, about 20
sections have been analysed in detail for each part. The distance between
consecutive sections might be between several hundred meters and a few
kilornetres. Certain assumptions have thus by necessity been made for the areas
between the analysed sections. At a later stage, more detailed analyses must be
carried out in connection with exploitation activities along the river valley. The
basis for the slope risk analysis has been a safety factor against failure,
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calculated in the traditional way. This slope stability analysis has then been
extended with a probability based analysis in a specific number of typical
sections. The probability based analysis has been slightly different for the two
parts of the valley, reflecting different geologic and geotechnical conditions.
Three methods to describe the probability for slope failure have been
developed:
For the southern part of the Göta älv valley:
•

Simple analysis

•

Extended analysis

Both these methods comprise a statistical evaluation of the results from a
traditional, undrained slope stability analysis. They differ, however, in
statistical complexity.
For the northeastern part of the Göta älv valley:
•

Advanced analysis

For this last case, the statistical analysis has been integrated with the traditional
slope stability analysis. The advanced analysis comprises both undrained
analysis and combined analysis. The three methods are comprehensively
described in BILAGA A (APPENDIX A). The methods were developed to meet
requirements and needs for evaluations along the Göta älv river valley. They
are, however, general to their nature and could therefore be used generally for
slope risk analyses. It should at this stage be pointed out though that the risk
analyses carried out have been based on the local conditions for this specific
assignment. The structure with stability classes is therefore relative and can
strictly be applied only for the actual investigated area and for the actual type of
investigation, e.g. concerning detail level etc.
When the consequences of a slope failure were evaluated, the poss ible damages
caused by the slope failure were taken into account. The extent of the damages
was assumed related to the way the actual area was used, i.e. type of
constructions, buildings, and acti vities. Also the size of a slope fai lure is
important for the consequences considering the impact on the river. In the
probability evaluations, the extension of the slope failure was estimated based
on the presence of quick clay, topography, slope inclination, depth to firm
bottom/strata. Two different scenarios of exploitation were considered; first,
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what could be defined as prevailing conditions (at the time of the investigation),
and second, fully exploited conditions with respect to the plans of the Swedish
National Road Administration (Vägverket) and the Swedish National Rail
Administration (Banverket).
In order to structure the results from the analyses, a subdivision into four
stability classes (negligible, some, likely, obvious) and four impact classes
(slight, !arge, very ]arge, catastrophic) was done. A risk matrix was then
constructed listing the stability classes along the y-axis and the consequence
classes along the x-axis. By numbering the respective classes from I to 4
originating with the lowest class, arisk class can be defined as a combination of
two numbers, depending on what element in the matrix best describes the actual
situation. The different risk c lasses were finally plotted on maps on which also
the extent of the stability classes was marked. Areas with the highest risk class
were coloured with red while areas with negligible risk class were given yellow
colour.
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Sammanfattning

Släntstabilitetsanalys utförs traditionellt på basis av en beräknad säkerhetsfaktor
mot brott. Under åren har en ingenjörsmässig praxis utvecklats avseende den
praktiska tolkningen och värderingen. Av detta följer att nödvändiga bedöm
ningar många gånger blir subjektiva. Som exempel kan nämnas en situation
med begränsade resurser där en prioritering av förstärkningsåtgärder måste gö
ras mellan slänter med otillfredsställande stabilitet och för vilka likvärdiga be
räknade säkerhetsfaktorer mot brott beräknats. Genom en riskanalys kan under
laget för sådana beslut breddas.
Med risk avses vanligen en sammanvägning av sannolikheten för att något ska
inträffa (vanligtvis en icke önskad händelse) och konsekvensen av att detta in
träffar. Strikt matematiskt definieras risk ofta som produkten
Risk

= Sannolikhet x Konsekvens

En skredriskanalys omfattar således tre delar, en sannolikhetsbestämning för att
ett skred skall inträffa, en konsekvensbestämning av följdverkningarna av ett
sådant skred samt en sammanställning av de gjorda bedömningarna.
I det arbete som redovisas i denna rapport har en skredriskanalys genomförts i
två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra respektive nordöstra
älvdalen. Totalt har ett tjugotal sekti oner analyserats för varje delsträcka och
avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer.
Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggan
de områden. Den utförda utredningen ska därför betraktas som översiktlig. Mer
detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringspro
cessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en
traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna
traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad
analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de
bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar.
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Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.
För södra Göta älvdalen
•

Enkel analys

•

Utökad analys

Båda metoderna omfattar en statistisk bearbetning av resultaten av en traditio
nell, odränerad analys, men de skiljer sig åt i komplexitet av den statistiska be
arbetningen.
För nord-östra Göta älvdalen
•

Utförlig analys

I detta fall har den statistiska analysen integrerats med den traditionella analy
sen. Den utförliga analysen omfattar såväl odränerad som kombinerad analys.
De tre metoderna illustreras med ett utförligt exempel i en beräkningsbilaga.
Metoderna har utvecklats för att möta de behov som funnits i de båda Göta älv
utredningarna. De är emellertid generella i sin utformning och bör därför kunna
användas allmänt i skredriskanalyser. Det är viktigt att här betona att den utför
da analysen baseras på de förutsättningar vad gäller utredningarnas omfattning
och de geotekniska förutsättningar, som gällde för de två skredriskundersök
ningarna. Indelningen i stabilitetsklasser är därför relativ och gäller strikt endast
för aktuell undersökningsnivå och aktuellt område.
Vid konsekvensbestämningen har hänsyn tagits till de skador som ett eventuellt
skred skulle förorsaka. Skadornas omfattning har förutsatts stå i proportion till
hur marken utnyttjas för anläggningar, bebyggelse och verksamhet. Även ett
skreds storlek har betydelse för konsekvenserna med hänsyn till påverkan på
älven. Vid sannolikhetsbedömningarna har skredutsträckningen uppskattats
med hänsyn till förekom st av kvicklera, topografi, släntlutning, djup ti ll fast
botten. Två scenarier har analyserats, dels vad som betecknats som nuvarande
exploateringsförhållanden, dels fullt utbyggda förhållanden med hänsyn till bl a
Vägverkets och Banverkets planer.
För att strukturera analysresultatet har en inde lning gj01ts i fyra stabilitetsk/as
ser (försumbar, någon, viss respektive påtaglig) och fyra konsekvensklasser
(lindriga, stora, mycket stora respektive katastrofala) gjorts. En riskmatris har
därefter byggts upp med stabilitetsklassema längs y-axeln och konsekvensklas-
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sema längs x-axeln. Genom att numrera klasserna från 1 till 4 utgående från
minsta sannolikhet respektive lindrigaste konsekvens till största sannolikhet och
allvarligaste konsekvens, kan en riskklass definieras med ett talpar beroende på
vilken ruta i matrisen som på mest rättvisande sätt beskriver aktuell situation.
De aktuella riskklasserna, dvs talparen har därefter förts över på kartor på vilka
även stabilitetsklassernas utsträckning markerats.
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Beteckningar

Geotekniska beteckningar

c
c

c"
F

Fe
Fkomb

H

Hw
M
MR
M5
N
Pd
u

a
<P'
y

'Yw

r

skjuvhållfasthet.
kohesionsintercept.
odränerad skjuvhållfasthet.
säkerhetsfaktor.
säkerhetsfaktor vid odränerad analys.
säkerhetsfaktor vid kombinerad analys.
slänthöjd.
vattendjup.
moment (eventuell typ av moment specificeras med index).
mothållande moment.
pådrivande moment.
stabilitets tal.
pådrivande tryck.
portryck.
släntlutning.
friktions vinkel.
Jords tunghet.
Vattens tunghet.
skjuvspänning.

Matematiska och statistiska beteckningar

f( )

funktion.

LN

beteckning för lognormalfördelning.

m

dimensionlös säkerhetsmarginal.

M

säkerhetsmarginal.

N

beteckning för normalfördelning .

16

SGI Rapport No 58

p(F<l)

sannolikheten för att något ska inträffa - i detta fall att sannolikhe
ten för att säkerhetsfaktom ska anta värdet mindre än 1.

Pr

brottsannolikhet.

V

variationskoefficient (kvoten mellan standardavvikelse och
medelvärde).

/3

säkerhetsindex.

~)

beteckning för standardiserad normalfördelning (µ

µ

medelvärde.

(J

standardavvikelse.
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Kapitel I .

Overgripande metodbeskrivning

1.1

RISK - ALLMÄNT

Ordet risk används normalt i samband med att man försöker beskriva framtida
osäkra händelser. Underförstått är oftast att man avser oönskade händelser. För
önskade händelser är det mer relevant att tala om möjligheter eller chanser. I
riskanalys kan risken kortfattat beskrivas som det samlade svaret på två frågor
(Thedeen, 1998)
• Vad kan hända?
• Hur troligt är det?
Den första frågan avser att utröna vilka konsekvenser som kan uppstå av oön
skade händelser medan den andra frågan handlar om vilken sannolikhet som
föreligger för dessa oönskade händelser. I de föreliggande skredriskanalysema
kan alltså uppgiften sägas ha varit att på ett överskådligt och illustrativt sätt
beskri va såväl sannolikheter som konsekvenser av eventuella skred inom de
studerade områdena.
Begreppet risk definieras ibland strikt matematiskt som produkten av sannolik
heten för och konsekvensen av en oönskad händelse. Detta utgör med ett statis
tiskt språkbruk den förväntade skadan, dvs
Risk

= Förväntad skada = Sannolikhet x Konsekvens

(1- 1)

Ekvation (1 - 1) är tilltalande enkel. Den ger en möj lighet att använda ett objek
tivt mått på risken. Emellertid stöter man på ett antal svårigheter när man försö
ker omsätta denna tolkning i praktiken.

18
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Svårighet 1 - Att uttrycka olika konsekvenser med samma måttenhet
Oönskade konsekvenser i en skredriskanalys kan vara av mycket olika natur,
tex:
• Antal omkomna
• Antal skadade personer
• Skador på egendom
• Belastningar på miljön
• Ökade transportkostnader och restider efter ett skred
Till detta kommer konsekvenser, vilka inte är en direkt följd av ett eventuellt
skred, men som ändå utgör en belastning i en skredriskanalys, tex förstärk
ningskostnader för att undvika skred.
Det är uppenbart att alla dessa konsekvenser inte enkelt kan uttryckas objektivt,
t ex i ekonomiska termer.

Svårighet 2 -Att beräkna små, absoluta sannolikheter
Antag att man har att jämföra ett alternativ med små men dock odiskutabla kon
sekvenser, dvs en sannolikhet p == l 00 %, med ett alternativ med stora, men
osannolika konsekvenser, dvs små sannolikheter, tex p = 10-4 - 10-6 . För att
jämföra riskerna för de olika alternativen enligt ekvation ( 1-1) krävs att små
sannolikheter kan beräknas med stor precision.

Svårighet 3 -Att jämföra mycket olika konsekvenser
Även om man bemästrar svårigheterna enligt ovan är det inte självklart att ris
ker med samma nominella utfall enligt ekvation (1-1) skal l bedömas lika. Van
ligt är t ex att mycket stora konsekvenser bedöms som oacceptabla även om
sannolikheten är mycket liten.
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1.2
1.2.1

RISK I SKREDRISKANALYS
Generellt angreppssätt

I de aktuella skredriskanalyserna har de ovan beskrivna svårigheterna behand
lats enligt följande:
•

Behandlade konsekvenser har begränsats till konsekvenser av skred i form
av skador på personer, egendom och miljö, dvs endast "fysiska" konsekven
ser av skred behandlas. Detta innebär att konsekvenser av "icke skred", tex
förstärkningskostnader för att undvika skred inte har behandlats. Konsekven
ser efter skred har behandlats indirekt vid bedömningen av skador på perso
ner, egendom och miljö.

•

Skredsannolikheter har bestämts inom ett begränsat (likartat) geografiskt
område genom
- Kvantitativ bestämning i ett antal typsektioner
- Kvalitativ bedömning för mellanliggande delar
Om sannolikheten för skred är någorlunda liten innebär detta att de beräkna
de sannolikheterna faller inom ett begränsat sannolikhetsintervall. Det är
rimligt att tänka sig att sålunda beräknade sannolikheter kan utnyttjas för
relativa jämförelser mellan olika geografiska områden, även om den beräk
nade sannolikheten är formell. De beräknade sannolikheterna har alltså be
traktats som ett relativt mått och inte som ett absolut mått.

Skredrisken redovisas i form av en riskmatris enligt Tabell 1.1 (Räddningsver
ket, 1989). På y-axeln anges skredsannolikheten indelad i fyra olika stabilitets
klasser och på x-axeln konsekvensen av ett skred, imdelad i fyra olika konse
kvensklasser. Genom att ange såväl stabilitetsklass som konsekvensklass för ett
område anges risken som en riskklass i forn1 av ett talpar. Bedömningar av vil
ka riskklasser som är acceptabla har inte gjorts under analysfasen. Däremot har
en bedömning av acceptabel risk gjorts i de sammanfattande s lutsatserna.
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Tabell I.I

Riskmatris I. Exempel från Göta Älv-utredningen.

Sannolikhet

4 Påtaglig

3

2

Viss

Någon

Påtaglig sannolikhet

Påtaglig sannolikhet

Påtaglig sannolikhet

Påtaglig sannolikhet

för lindriga skador

för stora skador

för mycket stora skador

för katastrofala skador

Viss sannolikhet för

Viss sannolikhet

Viss sannolikhet för

Viss sannolikhet för

lindriga skador

för stora skador

mycket stora skador

katastrofala skador

Någon sannolikhet
för lindriga skador

Någon sannolikhet
för stora skador

Någon sannolikhet för
mycket stora skador

Någon sannolikhet för
katastrofala skador

1 Försumbar Försumbar sannolikhet

Försumbar sannolikhet

Försumbar sannolikhet

Försumbar sannolikhet för

för lindriga skador

för stora skador

för mycket stora skador

katastrofala skador

Lindriga
1

Stora

Mycket stora
3

Katastrofala

2

4

Konsekvenser

1.2.2 Tolkning av riskmatris

Risker kan allmänt anges med en tN-kurva enligt Figur 1.1. Pä den vertikala
axeln anges frekvensen f (frequency), dvs sannolikheten för att en oönskad hän
delse ska inträffa. Pä den horisontella axeln anges konsekvenserna av att denna
oönskade händelse inträffar med ett generellt antalsmätt N (Number). Detta kan
tex vara antal kronor, antal döda, antal skadade byggnader osv. Det totala

1,0E-01
1,0E-02

f 1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
1,0E+06

1,0E+07

1,0E+08

1,0E+09

N
Figur I . I

Exempel på fN-kurva. f betecknar sannolikheten för att en oönskad
händelse ska inträffa och N utgör ett generellt antalsmått som beskri

ve r konsekvenserna av att denna oönskade händelse inträffar. N kan
tex vara antal kronor, antal döda, antal skadade byggnader osv.
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"riskområdet" kan delas upp i olika de~områden med olika innebörd. I exemplet
ovan kan område A beteckna acceptabel risk, område C oacceptabel risk, med
an område B kan stå för ett mellanområde med eventuellt acceptabel risk, dvs
ett område inom vilka beräknade risker bedöms från fall till fall.
Om risken beräknas enligt ekvation (1-1), dvs som Förväntad skada= Sanno
likhet x Konsekvens, kan risker enligt tN-kurvan, Figur 1.1, skrivas i tabellform
enligt Tabell 1.2.
Om istället risken beräknas som summan av stabilitetsklassen och konsekvens
klassen enligt tidigare erhålls en riskmatris enligt Tabell 1.3 .
En jämförelse av de två sista riskmatriserna visar att "potensen" på ri sken i
matris 2 är lika med "risksumman" i matris 3. Det "generella" riskbegreppet,
Risk = Konsekvens x Sannolikhet motsvarar alltså summering av klasser i risk-

Tabell 1.2

Riskmatris 2.

I

10-1

10s

10-2

104

105

10-3

103

104

10s

103

104

105

10 · 106

100. 106

1000 · 106

4+3=7

4+4=8

3+3=6

3+4=7

10-4

102
106

Tabell 1.3
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-

106

I

107

108

106

107

I

106

Riskmatris 3.

4

4+ 1=5

4+2=6

3

3+1 =4

3+2=5

3

2+1=3

2+2=4

2+3=5

1

1+1=2

1+2=3

1+3=4

1+4=5

1

2

3

4

I

I

2+4=6

l
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matris om klassgränsema väljs "logaritmiskt". Detta innebär att en kvalitativ
bestämning av risk med en riskmatris i en översiktlig analys kan fördjupas till
en kvantitativ analys i ett senare skede utan att man behöver byta redovisnings
metod.

1.3

STABILITETSBERÄKNING ALLMÄNT

1.3.1 Klassisk behandling

Vid klassisk stabilitetsanalys genomförs en jämviktsberäkning för en glidkropp.
Såväl kraftjämvikt som momentjämvikt kan betraktas, och de mer sofistikerade
metoderna beaktar bägge. Pådrivande för att ett skred ska inträffa är jordens
egentyngd samt belastningar, t ex ytlast. Mothållande för att ett skred inte ska
inträffa är jordens hållfasthet. Vid analysen beräknas en säkerhetsfaktor som
utgör kvoten mellan skjuvhållfasthet och skjuvspänning. Av detta framgår att
värdet 1,0 på säkerhetsfaktom motsvarar en situation där slänten precis är på
väg att gå till brott. Ju högre värde på säkerhetsfaktorn, desto bättre stabilitets
förhållanden råder för slänten.
Ett flertal olika förenklingar görs vid analysen. Bland de viktigaste är:
•

Samma mobiliseringsgrad (säkerhetsfaktor mot brott) antas gälla längs med
hela glidytan. Om brottskjuvhållfastheten för de olika jordlagren används
som indata, innebär detta antagande även att samtliga material samtidigt
mobiliserar maximal skjuvhållfasthet.

•

Kraftspelet analyseras enbart inom den glidkropp som vid varje tillfälle ana
lyseras. Ingen beräkning eller kontroll av krafter görs i punkter i jorden be
lägna utanför glidkroppen.

•

Glidkroppen delas in i ett antal lameller. Varje lamell analyseras vanligtvis
för sig vad gäller kraft- och momentjämvikt. Vid fri läggningen av lamellerna
måste omkringliggande lameller ersättas av krafter, s k kopplingskrafter. Hur
dessa krafter hanteras skiljer sig åt mellan de olika klassiska analysmetode
rna, men i samtliga fall görs någon form av antagande eller förenkling. I t ex
Bishops förenklade metod bortses från vertikala kopplingskrafter (skjuvkraf
ter), vilket innebär ett beräkningsresultat på säkra sidan.
Samtliga parametervärden bestäms i mittpunkten på varje lamells basyta,
dvs längs glidytan, och antas således vara konstanta längs med hela lamell
ens bredd.
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För en mer noggrann beskrivning av klassisk metod samt vilka antaganden som
görs liksom vilka effekter dessa har på resultatet hänvisas till Skredkommissio
nen (1991).

1.3.2 Säkerhet - skredsannolikhet
Säkerheten uttrycks som tidigare nämnts traditionellt med säkerhetsfaktorn F,
dvs kvoten mellan medelvärdet av skjuvhållfasthet och skjuvspänning, och be
stäms med klassisk analys. Säkerhetsfaktorn:
• utgör inte ett mått på konsekvens.
• utgör i bästa fall ett mått på skredsannolikhet.
• tar normalt inte hänsyn till osäkerhet, dvs spridning av aktuella parametrar
explicit.
• kan ta hänsyn till osäkerhet genom försiktiga val av parametervärden.
Hur kan den sålunda beräknade säkerhetsfaktorn, inklusive empirin kopplad till
denna, utnyttjas vid en skredriskanalys? Säkerhetsfaktom kan betraktas som en
slumpvariabel, dvs en variabel som kan anta olika värden med en given sanno
likhet. Storleken av säkerhetsfaktom kan då anges med medelvärdet µF medan
osäkerheten anges med ett spridningsmått, tex standardavvikelsen aF eller vari
ationskoefficienten V F· Medelvärdet kan normalt ersättas med det traditionellt
beräknade värdet på säkerhetsfaktom F, under förutsättning att säkerhetsfaktom
beräknas med mest troliga parametervärden som indata. Om relationen mellan
medelvärdet och spridningen är given, dvs VF eller aF kan ges som en inte a llt
för komplex funktion.ftF), kan skredsannolikheten Pr = p(F < l), i princip
bestämmas genom kalibrering mot medelvärdet av säkerhetsfaktom.

1.3.3 Osäkerheter
För bedömning av osäkerheter vid stabi litetsanalyser bör hänsyn vanligtvis tas
till följande faktorer:

• Belastningar, vilka utgörs av jordens egentyngd samt olika yttre laster. För
naturliga slänter är oftast egentyngden av jorden den dominerande lasten.
För traditionell analys är den därför ofta avgörande. Osäkerheten av andra
laster är emellertid normalt större än för egentyngden, varför bedömningen
av dessa får ökad betydelse vid beräkning av skredsannolikhet. Förutom
storleksordningen är det viktigt att ta hänsyn till lasternas varaktighet efter
som de påverkar mekaniken i ett eventuellt skred och är därmed kopplade
till beräkningsmodellen. Vid bedömning av lasters osäkerhet bör man dess-
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utom hålla i minnet att laster kan vara såväl pådrivande som mothållande.

•

Släntgeometri. För enkla slänter och kända förhållanden är normalt osäker
heten i geometrin liten. Naturliga slänters geometri, med en utsträckning i tre
dimensioner, är dock inte alltid så lätt att beskriva i en tvådimensionell ana
lys. Om dessutom analysen baseras på ett ofullständigt kartunderlag kan
osäkerheten bli betydande. I synnerhet gäller detta för flacka slänter. Osä
kerheter i bottentopografi i vattendrag kan ha stor betydelse.

• Hållfasthet. Osäkerheten vid bestämning av j ords egenskaper är välkänd för
geotekniker. Av tradition har denna osäkerhet ansetts vara dominerande.
• Portryck. Variationer i portryck kan ofta vara utlösande faktor för skred.
Förutom variationer över året gäller det att bedöma portrycksbilden i slän
ten . För slänter vid vattendrag är portrycket oftast kopplat till vattenståndet i
dessa, dvs till variationer hos den yttre lasten.
• Beräkningsmodell. Det existerar ingen generellt accepterad beräkningsmo
dell för släntstabilitet. I synnerhet gäller detta i ett internationellt perspektiv,
eftersom de geologiska förutsättningarna varierar mellan olika delar av värl
den. Även i ett mer begränsat nationellt perspektiv kan valet av beräknings
modell ha ett avgörande inflytande. Det traditionella ingenjörsmässiga sättet
att behandla modellosäkerhet är att välja en beräkningsmodell på säkra si
dan. Ett alternativt förfarande vid beräkning av brottsannolikhet är att införa
en modellfaktor i form av en slumpvariabel. Detta förutsätter att man kan
göra en bedömning av modellosäkerheten, och på detta sätt beskriva varia
beln.
Vid komplicerade stabilitetsberäkningar kan det bli nödvändigt att ta hänsyn till
ytterligare faktorer, vilka identifieras för varje specifikt fall.
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Kapitel 2.

Bakgrund till skredriskanalys

2.1

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Göta älvdalen är en av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Årligen
inträffar ett flertal skred, varav huvuddelen är små och relativt ytliga, oftast
erosionsbetingade (Ahlberg, P et al, 1994; Schälin, J et al). Det är inte heller
ovanligt med begränsade utglidningar av den på vissa ställen branta undervat
tensslänten. Huvuddelen av de mindre utglidningama påverkar kortsiktigt var
ken byggnader eller anläggningar. Sjöfarten på älven kan dock drabbas av
minskad framkomlighet.
Ett fåtal skred i modern tid har varit omfattande och svåra. Skreden i Surte 1950
och Göta 1957 omfattade stora arealer och förorsakade avsevärda materiella
skador. Vid Surteskredet omkom en människa och vid Götaskredet tre. De ma
teriella skador som skreden förorsakade kan i Surte betecknas som katastrofala
och i Göta som mycket stora. I båda fallen har förekomst av kvicklera bidragit
till det snabba skredförloppet och skredens stora omfattning.
Efter skreden i Surte och Göta initierades en övergripande stabilitetsutredning i
Göta älvs dalgång. Denna genomfördes i SGI:s regi och resultatet framlades
1962 i en rapport, Rasriskerna i Götaälvdalen (Statens Offentliga Utredningar,
1962). Utredningen innebar ett omfattande studium av de geotekniska förhål
landena i Göta älvdalen. Slutsatserna i utredningen bygger dock på dåtidens
geotekniska kunskap och metodik. De genomförda stabilitetsberäkningarna har
utförts enligt klassisk metodik med odränerad analys (rådande porvattentryck
och grundvattenytans läge har inte beaktats). Naturligtvis har hänsyn inte tagits
till de förändringar i markanvändning som förekommit sedan utredningen fär
digställdes .
De utredningar för detaljplanering som utförts efter 1962 har oftast hänvisat till
SGI:s Götaälvutredning vad gäller totalstabiliteten. Nyanläggningar kan påver
ka belastnings- och portrycksförhållandena, men medför också att konsekven-
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sema av ett eventuellt skred blir allvarligare. Skredrisken kan därmed påverkas
även om förändringen i skredsannolikhet blir försumbar.
Sedan 1960-talet har SGI som myndighetsuppgift att övervaka stabilitetsförhål
landena i Göta älvdalen . Genom denna tillsynsverksamhet granskas alla plan
och de flesta byggärenden i älvdalen. I samband med kommunens översiktspla
nering under 1990 aktualiserades trafikfrågorna i Göteborgsregionen. Banverket
planerade en upprustning och ombyggnad till dubbelspår för Bergslags banan,
bl a för att förbättra kommunikationerna till Oslo. Samtidigt presenterade Väg
verket alternativa förslag till dragning av väg 45 no1Tut frän Göteborg, varav ett
alternativ var ombyggnad av vägen i älvdalen. I översiktsplanen för Lilla Edets
kommun förutsattes att båda trafiklederna skulle gå fram i stort sett i befintliga
lägen, varvid väg 45 skulle bibehållas i ungefär nuvarande standard. Genom
senare riksdagsbeslut om det nationella stam vägnätet skall väg 45 utformas som
fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Inför dessa stora och långsiktiga
beslut kunde konstateras att kunskaperna om stabilitetsförhållandena i dalgång
en var otillräckliga. I huvudsak baserades dessa kunskaper på undersökningar
och beräkningar frän Götaälvutredningen 1962. Förestående beslut om lokalise
ring av bebyggelseområden, vägar och järnvägar borde bl a baseras på bättre
kunskaper om skredriskförhållandena. Behov av en skredriskanalys förelåg, där
risknivåer vid olika markanvändning kunde anges och ställas i relation till en
risknivå som samhället kunde acceptera.
Skredrisken definieras på vedertaget sätt som en sammanvägning av sannolik
heten för att jordskred skall inträffa och konsekvenserna av ett sådant skred. För
den planerade skredriskanalysen angavs följande övergripande målsättning:
•

Att bidra till samsyn på det övergripande kommunikationssystemet i Göta
älvdalen och dess anslutning till Göteborgsområdet.

•

Att tydliggöra de samlade markanvändningsanspräken för den närmaste 15
årsperioden.

•

Att åstadkomma ett bättre geotekniskt planeringsunderlag än vad som tidiga
re funnits, ett underlag som formu leras så konkret som möjligt relaterat till
förväntad samhällsutbyggnad.

•

Att främja utvecklingsmöjligheterna i älvdalen genom att ge underlag för
utbyggnadsal ternati v och alternativa prioriteringar.
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27

2.2

EXEMPEL PÅ INTRÄFFADE SKRED

Ett antal större skred i historisk tid har fom1at dagens landskaps bild längs Göta
älv. Samtliga inträffade skred finns inte dokumenterade, delvis därför att de
troligen aldrig noterats . I princip dokumenteras och åtgärdas idag endast de
skred som på något sätt inverkar på dagens aktiviteter i området, tex sjöfarten
(Statens Offentliga Utredningar, 1962; Sveriges Geologiska Undersökning,
1959).
Det sk Jordfallsskredet i Bohus på älvens östra sida inträffade omkring 1150.
Den övre delen av skredkanten ligger ca 1,5 km från älvstranden och skredet
omfattade i stort hela nuvarande Bohus samhälle. Ett industriområde, Eka Che
micals, är i huvudsak byggt på skredmassor från Jordfallsskredet.
Av Tabell 2.1 framgår att flera skred inträffade under 1600- och 1700-talen.
Därefter följde en lugn period fram till mitten av 1900-talet. Detta kan naturligt
vis bero på att skred inte har dokumenterats lika noggrannt genom åren. Den

Figur 2.1
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Vy över Jordfallsbron med Eka Chemicals industriområde och Bohus
samhälle. Området drabbades av Jordfallsskredet (streckad linje)
omkring år I I 50. Fotograf Thomas Samuelsson.
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Tabell 2.1

Nr på
bifogad
översikt

Dokumenterade skred i Göta älvdalen
(St atens Offentliga U tre dn ingar, 1962).

Ungefärlig
tidpunkt

Plats

Ungefärlig storlek

Anmärkning

Ca 1150

Jordfallet Bohus på älvens
östra sida

Ca 60-65 har

Det äldsta daterade
skredet

2

?

Göta Hanström

3

1648-07-10

Inlagan, SÅkerström

Ca 27 har

Bredd ca 500m, stoppade
vid fastmarken

4

1680-talet

Lilla Edet

?

Enligt noteringarna ett
s.k. jordfall

5

Någon gång
mellan 1686
och 1697

Torpa, strax norr om Slumpåns
mynning i Göta älv

Ca 8 har

Flaskskred, korsas av
nuvarande väg 45

6

Mars 1733

Ballabo, västra älvstranden, ca
Ca 3 har
500 m nedströms gamla Sulfitfabriken

7

Ca 1750

\/ästerlanda socken vid gårdarna
Odegärdet och Skörsbo,
västra älvstranden

8

1759-12-21/22 Bondeström, strax norr om Ström,
Lilla Edets kommun

*)

*) Två skredärr, det ena
indikerande en volym på
ca 400 000 m3, det andra
ca 100 000 m3. Enligt upp
gifter skedde skredet i sam
band med en jordbävning.

9

1806-12-21

Utby, ca 4,5 km N Hjärtums kyrka

Ca 4,5 har

Flaskskred

10

1830-talet

\/äster1anda socken vid gårdarna
Odegärdet och Skörsbo,
västra älvstranden

Större än 5 har

11

Ca 1850-1949 Inga dokumenterade större skred

12

1950-09-29

SödraSurte

Ca 24 har

13

1953-04-13

Guntorp, järnvägsbanken på
Bergslagsbanan intill
Guntorpsbäcken, ca 4 km
uppströms utflödet i Göta älv

Banken sjönk på en
längd av 60m.

14

1957-06-07

Göta industriområde

Längd ca 1500m,
bredd 200-300m,
Totalt ca 32 har

15

1993-04-14

Agnesberg

Ca 2400 m2

16

1996-04-16

Ballabo

Längd ca 110 m, bredd
50-?0m, totalt ca 0,7 har

Ca 5 har

En relativt lugn period ur
skredsynpunkt
Ett omfattande kvicklereskred som bland annat drog
med sig 31 bostadshus

Skred med följdskred huvud
sakligen under vatten

Norr om Lilla Edet finns talrika större
skredärr på båda sidor om älven.
De flesta saknar dock datering eller
andra uppgifter om tidpunkt och händelseförlopp
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största skredkatastrofen i historisk tid inträffade den 7 oktober 1648 vid Intagan
strax söder om Åkerström vid Trollhättan på älvens västra sida. Lermassorna
dämde upp älven och orsakade en översvämning som kostade minst 85 männi
skor livet. Ett stort antal hus och fartyg förstördes. De i Tabell 2.1 beskrivna
skredens ungefärliga läge längs Göta älvdalen finns angivna i Figur 2.2.
-----~-~-----·::-·- ..

k.~-::=---~-~~~=----------·· . .

---

VÄNERN

--·
;..

·-·--··::..

Figur 2.2 Ungefärliga lägen för dokumenterade större skred enligt Tabell 2.1

Surteskredet

Skredet i Surte inträffade den 29 september 1950 och omfattade ett ca 400 m
brett och 600 m långt område i södra delen av Surte samhälle. Inom området
fanns 31 bostadshus. Olyckan krävde ett dödsoffer och två personer skadades
svårt.
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Figur 2.3

Surteskredet (Bild från SOU 1962:48, Press-Foto 1950).

Götaskredet

Skredet i Göta, som inträffade den 7 juni 1957 sträckte sig ca 1500 m längs
älven och ca 200 - 300 m in från älvstranden. Vid skredet omkom tre personer,
och ytterligare tre skadades.

Figur 2.4

Götaskredet. Vy över industriområdet (med markerad
skredkant). (Bild från SOU 1962:48, Press-Foto 1957)
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Agnesbergsskredet

Skredet vid Agnesberg i april 1993 föreföll till en början obetydligt men hotbil
den visade sig sedan vara allvarlig (Larsson, R et al, 1994). Ett utbrett område
med kvicklera sträcker sig in under ett industriområde, järnväg och vägar samt
bostadsområden. Risk för omfattande sekundärskred kunde inte uteslutas. Efter
ett omfattande utrednings- och förstärkningsarbete har områdets stabilitetsför
hållanden nu bedömts vara tillfredsställande.
Ballabo

Vid Ballabo på älvens västra sida inträffade ett skred den 16 april 1996 (An
dersson et al, 1999). Skredet (med senare sekundära utglidningar) kom att om
fatta en 110 m lång sträcka utmed Göra älv och sträckte sig 50-70 m bakåt från
älvstranden. Området var obebyggt men sjöfarten påverkades genom den upp
grundning av farleden, som skredet orsakade.
Kvicklerans betydelse

De stora skreden i modern tid (Surte och Göta) fick sin stora utbredning och
snabba skredförlopp på grund av att kvicklera fanns inom det berörda området.
Kvicklera förekommer inom områden, där leran sedimenterat i salt vatten och
där det salta parvattnet senare urlakats av sött vatten. Urlakningen kan ske i
dalgångar, där vattenströmningen i leran under lång tid är uppåtriktad, dvs dal
gångar med artesiskt vattentryck i underlagrande friktionsjord.

2.3

GEOLOGI OCH TOPOGRAFI

Göta älvdalen från Vänern till utloppet vid Göteborg har varierande geologi och
topografi. I den norra delen är jorddjupen oftast måttliga. Berg och fastjordsom
råden finns inom stora delar, blandat med mindre områden med sediment.
Slänterna ner mot älven är ofta branta och nivåskillnaderna är relativt stora.
Förekommande lera är i regel relativt fast och innehåller ofta också mer vatten
genomsläppliga skikt, vilket betyder att nederbördsbetingade portrycksvariatio
ner är stöITe än i homogen lera och därmed får större betydelse för stabiliteten
(Ahlberg, P et al, 1994; Schälin, Jet al).
I den norra delen styrs stabiliteten för de älvnära partierna oftast av slänthöjd
och lutningar i kombination med varierande hållfasthet och portrycksförhållan
den.
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Mot söder blir dalgången flackare och leran lösare och mer homogen samtidigt
som mäktigheten av både lera och andra jordlager ökar. I den södra delen finns
oftast en "strandhyll a" mellan strandlinjen och djupfåran, ett parti med upp till
ca tre meters medelvattendjup, vilket ut mot farleden avslutas med en slänt med
varierande höjd och lutning.
Vattendjupet i farleden varierar ofta mellan 7 och 10 m. Lokalt och speciellt i
de norra delarna finns "djuphålor" med upp till 20 m vattendjup.
Stabilitetsförhållandena för de älvnära partierna i den södra delen styrs till stor
del av undervattenssläntens topografi, dvs hyllans bredd samt slänthöjd och
lutning ut mot farleden.
Markytans topografi är väl känd och dokumenterad vad gäller landområdena.
För stabilitetsförhållandena är dock bottentopografin i älven av största betydel
se. Sjöfartsverket kontrollerar kontinuerligt, dels genom egna ekoledningar,
dels genom rapporter från lotsar och övriga inblandade i sjöfarten på äl ven, att
det angivna segeldjupet i farleden inte underskrids. Djupförhållandena i farle
den är därför relativt väl dokumenterade.
Stabiliteten för de strandnära partierna är dock beroende av hur den s k strand
hyllan är utformad. Nivåer och utbredning samt nivåskillnad och släntlutning
vid anslutningen till farleden är några faktorer som bestämmer stabilitetsförhål
landena och som inte är fullständigt kartlagda. Vid förekomst av kvicklera kan
ett begränsat skred under vattnet ge följdskred långt upp på land. Om kvicklera
påverkas av ett skred blir i regel också skredförloppet snabbt.
Älvstränderna har sedan relativt lång tid tillbaka skyddats mot erosion genom
utläggning av stenfyllning. Sjöfartsverket har ansvaret för funktionen av erosi
onsskyddet. Årligen görs en inspektionsresa längs älven, vid vilken erosions
skyddets status kontrolleras och övriga iakttagelser av betydelse för stabiliteten
noteras. Vid behov utförs underhålls- och kompletteringsarbeten. Erosionsskyd
det har drastiskt minskat skredfrekvensen på grund av att det försvårar uppkom
sten av initialskred. Erosionsskyddet ger dock ingen nämnvärd ökning av beräk
nade säkerhetsfaktorer.
Undervattenssläntens betydelse för stabiliteten har först på allvar uppmärksam
mats i samband med Agnesbergsskredet (Larsson et al. , 1994). Undervattens
skred indikeras oftast av onomrnl grumling av vattnet. Kontinuerliga grumlings
mätningar utförs av VA-verket i Göteborg i samband med kvalitetskontroller av
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råvattnet vid Alelyckans vattenintag. Enligt muntlig överenskommelse rappor
teras onormala grumlingar till SGI och Sjöfartsverket.
Stora undervattensskred innebär oftast så stora uppgrundningar i farleden att
antingen fartyg går på grund eller att förändringar upptäcks vid Sjöfartsverkets
återkommande kontrollmätningar av farledens djup. Små släntskred under vatt
net upptäcks sannolikt inte vid dessa kontroller.

2.4

INFRASTRUKTUR

Göta älvs dalgång har sedan lång tid tillbaka utnyttjats för transporter. Älven
som vattentransportled har fortfarande stor betydelse. Slussystemen i Lilla Edet
och Trollhättan har byggts ut i etapper allt efter behov (Ahlberg, P et al, 1994;
Schälin J et al).
Möjligheten till billiga transporter på vattenvägen har medfört att industrier,
handelsplatser och därmed också bebyggelse lokaliserats till älvdalen. Anlägg
ning av hamnar och behovet av att komma fram med allt större fartyg har inne
burit återkommande fördjupningar av älvfåran. Vid hamnarna har det oftast
varit nödvändigt att muddra bort strandhyllan, som i praktiken tjänar som tryck
bank och därmed har stor betydelse för stabiliteten.
Bebyggelselokaliseringen har också medfört att vägar och järnväg anlagts i älv
dalen. Behovet av snabbare transporter har inneburit att vägar och järnvägar fått
allt större betydelse. Fortfarande är dock fartygstransporterna ekonomiskt lön
samma för många slags transporter. Exempelvis transporteras råvaror till Eka
Chemicals i Bohus nästan uteslutande med fartyg. En omfattande fartygstrafik
går också vidare upp i Vänern.
I anslutning till trafiklederna har således utvecklats en omfattande industri loka
lisering och bostads bebyggelse. I kommunerna i dalgången bor ca 650 000
människor. Förutom Göteborg, Trollhättan och Vänersborg finns tätorterna Sur
te, Bohus, Kungälv (ligger huvudsakligen vid Nordre älv, som är en gren av
Göta älv), Nödinge, Nol, Älvängen, Lödöse, Göta och Lilla Edet. Stora indu
strilokaliseringar finns i stort sett i alla tätorter, speciellt kan nämnas Eka Che
micals industrianläggning vid Bohus och Pappersbruket vid Lilla Edet. Enligt
de kommunala översiktsplanerna finns utrymme för ytterligare industri- och
bostadsområden i framtiden.
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Figur 2.5

Norra delen av Bohus samhälle med Eka Chemicals industriområde,
Jordfallsbron, väg 45 och järnväg. Streckad linje är ungefärlig gräns för
område berört av Jordfallsskredet. Fotograf Thomas Samuelsson.

Byggnader och anläggningar medför oftast en direkt ökad belastning på marken
och kan också indirekt påverka portrycks- och grundvattensituationen genom
ändrade dränerings- och infiltrationsförhållanden. Belastningsökningar ger en
viss ökning av beräknad skredsannolikhet, även om utförda utredningar visar att
påverkan är måttlig. Vid utbyggnader erfordras dock normalt förstärkningar
(byggnader, vägar och järnvägar) för att klara lokala stabilitets- och sättnings
problem.
Utbyggnader medför också att konsekvenserna av ett eventuellt skred ökar
inom de bebyggda delarna. Detta ger den största inverkan på riskanalysen för
de utredda utbyggnadsalternativen. Skredrisken ökar på grund av stön-e konse
kvenser men skredsannolikheten påverkas inte nämnvärt.
Trafiken på äl ven bidrar till en ökad erosion. I strandlinjen har utlagda erosions
skydd minskat eller eliminerat denna påverkan. Trafikens inverkan på undervat
tensslänten är inte klarlagd, men utgör en betydande riskkälla .
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Trafik på väg och järnväg medför också markvibrationer, vilket kan påverka
slänter med otillfredsställande stabilitetsförhållanden.
I samband med anläggningsarbeten krävs oftast omfattande förstärkningsarbe
ten, som pålning, kalkpelarförstärkning, utläggning av tryckbankar m m. Såda
na arbeten ökar normalt skredsannolikheten temporärt. Vissa arbeten kan till
och med kräva att andra temporära förstärkningar måste utföras. Vid planering
av sådana arbeten erfordras utredningar för att fastställa gränsvärden för por
tryck och markrörelser med i sammanhanget nödvändiga kontrollinsatser och
åtgärdsplaner. Det är därför viktigt att man för planerade stora utbyggnader gör
separata riskanalyser och genomför nödvändiga kontroller av tex portrycksut
veckling och markrörelser.
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Kapitel 3.

Bestämning av skredrisk

3.1

ALLMÄN BESKRIVNING AV ARBETSMETODIK

De hi tintills utförda skredriskanalyserna i Göta älvdalen har baserats på kon
ventionella stabilitets beräkningar enligt klassisk metodik i representativa sektio
ner (Ahlberg et al. , 1994; Schälin, J et al). Ett antal av dessa sektioner har kali
brerats med statistiska metoder. I dessa sektioner har beräknade relativa sanno
likheter för skred kopplats till beräknade säkerhetsfaktorer. På detta sätt har
resultatet av konventionella stabilitetsanalyser för dessa speciella sektioner
översatts till relativa skredsannolikheter.
Resultatet har därefter generaliserats till att gälla samtliga de beräknade sektio
nerna, vilket resulterat i en indelning i stabilitetsklasser i samtliga sektioner.
Gränserna för respektive stabilitetsklass baseras på resultatet av stabilitetsberä,k
ningarna och den statistiska analysen i de utvalda sektionerna.
För områdena mellan de beräknade sektionerna har kvalificerade bedömningar
gjorts, vilka baserats på tillgängliga geotekniska och topografiska kunskaper.
Stabilitetsanalyserna har således resulterat i en indelning i stabil itetsklasser för
hela den utredda älvsträckan.
För skredriskanalysen har sannolikheten för ett skred kopplats ihop med konse
kvensen.
Använd metodik framgår schematiskt av Figur 3.1.
Det slutliga resu ltatet från skredriskanalysen utgörs dels av kartor med inritade
stabilitetsklasser, vilka har legat till grund för bedömning av konsekvensen av
ett skred och därmed en indelning i konsekvensklasser, dels kartor med inritade
risknivåer
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Arbetsmoment

Resultat

Insamling av underlag

....

Stabilitetsberäkning

T rad itionel I
säkerhetsfaktor
Sannolikhetsbedömning
Övriga relevanta faktorer
I),

'

Skredsannolikhet
(stabilitets klasser)

Konsekvenser
(konsekvensklasser)

'

Skredrisk
(riskklasser)

Figur 3.1

3.2

Schematiskt åskådliggörande (flödesschema) av arbetsmeto::lik vid
skredriskanalys.

INVENTERING

3.2.1 Allmänt
För stabilitetsberäkningar i allmänhet fordras uppgifter om:
markytans och fasta bottnens höjd- och sidoläge, dvs beräkningssektionens
geometri ska form, vilken även innefattar älvens bottentopografi.
• jordlagrens uppbyggnad och hållfasthetsegenskaper.
•

portryck i lerlager och eventuella skikt samt grundvattentryck i bottenlager.

•

belastningar på markytan från uppfyllnad, bebyggelser samt trafiklast.

• vattenstånd i älven.
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Lokala fastmarksomräden samt fastmarkskantens läge har betydelse för beräk
ningarna och har karterats genom en särskild geobildtolkning.
Inventering av tidigare skred har betydelse för den samlade bedömningen men
påverkar inte direkt resultatet av analysen. Inom äldre skredomräden skiljer sig
dock lerans egenskaper frän angränsande områden.

3.2.2 Tidigare geotekniska undersökningar
Genomgång och sammanställning av samtliga kända geotekniska undersökning
ar har gjorts inom utredningsomrädena. Utredningarna har hämtats frän de geo
tekniska arkiven i Ale och Lilla Edets kommuner, frän konsultföretag som ut
fört undersökningar i respektive kommuner samt frän SGI:s arkiv. Arkiven på
pappersbruket i Lilla Edet (SCA Hygiene Paper) och Eka Chemicals i Bohus
har också inventerats. Ett flertal undersökningar inom dessa områden finns inte
i kommunernas arkiv.
Undersökningarna, såväl sonderingar som provtagningar, har tolkats med avse
ende på jordlagerföljder, mäktigheter och koordinater. Redovisning i plan med
uppgifter om tolkade jordlagermäktigheter har lagts in i databasen Autograf
Bank. De mer kvalificerade undersökningarna, dvs ostörd provtagning, vingför
sök och tolkade CPT-sonderingar, har sammanställts separat. Separat samman
ställning har också gjorts av portrycks- och grundvattenmätningar.
För den södra delen har sammanställningar gjorts i programmet ExcEL medan
ett tilläggsprogram ti ll Autograf använts för den nordöstra delen.
Det i databasen inlagrade materialet omfattar ca 1500 punkter med tillhörande
data för den södra delen och ca 650 punkter för den nordöstra delen. Härtill
kommer samtliga höjd- och plandata frän de utförda sektioneringarna.
Inventeringsarbetet visade snart att det saknades väsentlig information om jord
mäktighet och hållfasthet för lerlagren i själva älvfåran. Kompletterande fältun
dersökningar utfördes därför i några utvalda punkter vid ytterkanten av "under
vattenshyllan". Ett antal portrycksmätningar utfördes samtidigt. Resultaten från
dessa undersökningar är inlagrade i databasen.
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3.2.3 Kompletterande undersökningar för skredriskvärderingen

På grund av de bägge analysområdenas storlek fanns ingen möjlighet att ge
nomföra unde rsökningar i den omfattning som kanske skulle behövas för att ge
en så komplett bild som möjligt av förhållandena längs älvdalen. De genomför
da skredriskanal ysema förutsattes dock vara av översiktlig natur, valför det
accepterades att vissa antaganden gjordes om de områden som inte var kända,
framförallt obebyggda områden längs älven för vilka inga tidigare undersök
ningsresultat förelåg .
På basis av tidigare erfarenheter och tillgängligt kartmaterial valdes 21 repre
sentativa sektioner ut för den södra delen av Göta älvdalen och 12 sektioner för
den nordöstra delen för kompletterande undersökningar och stabilitetsanalyser.
Avståndet mellan sektionerna varierar mellan ca en halv och drygt en km. Sek
tionerna valdes ut på så sätt att de sammantaget skulle spegla samtliga förekom
mande geotekniska och geometriska förhållanden längs den aktuella undersök
ningssträckan. Självfallet fanns de områden som ur skredsynpunkt bedömdes
som mest kritiska med bland de utvalda sektionerna. Praktiskt sett innebär det
använda förfaringssättet att de styrande parametrarna för skredriskanalysen kan
anses vara godtagbart kända enbart i de utvalda beräkningssektionerna.
Avvägning

För den södra delen har avvägni ng utförts på land och ekolodning av sektioner
na i vattnet. För den nordöstra delen har nivåuppgifterna på land hämtats från
befintligt digitalt kartmaterial, medan handlodning utförts för sektionerna i vatt
net. Resultatet har sammanställts såväl i databasen som i tabellform och på sek
tionsri tningar.
Vid sektionsavvägningarna inmättes i sektionslägena även uppfyllnader, järn
vägs- och vägbankar, bebyggelseområden, lokalgator, erosionsskydd och andra
terrängformationer som inverkar på beräkningsförutsättningama. Uppgifter för
område na mellan sektionerna hämtades från tillgängligt kartmaterial.
Geotekniska fältundersökningar

Sammanställningen av de tidigare utförda undersökningarna visade på komplet
teringsbehov för att säkrare kunna bedöma karakteristiska beräkningsparamet
rar. Kompletterande undersökningar i anslutning till sektionerna har utförts som
CPT-sondering, vingförsök, ostörd provtagning med rutinanalys på laboratori
um. Dessutom har ett fåtal CRS-försök utförs för att stödja den empiriska utvär-
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deringen. Kompletterande portrycksmätningar har utförts i den södra delen.
CPT-sonderingarna har använts för att bedöma tendenser i hållfasthetsutveck
lingen men inte för att utvärdera absolutvärden på hållfastheten.
Flygbildstolkningar

Flygbildstolkningar har genomförts för de båda undersökta områdena. Förutom
att lokalisera områden med lera har syftet varit att avgränsa områden som ut
görs av fastmark (berg, morän och grovkorniga sediment) samt att lokalisera
områden med tunna lager finkorniga sediment (silt och lera) som överlagrar
berg relativt nära markytan.

Teckt:nförkfaring
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Exempel på flygbildstolkning.
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3.3

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.3.1 Allmänt
Från de insamlade utredningarna har i första hand gjorts ett urval av data med
avseende på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ostörd provtagning (kolvprovtagning) med redovisade laboratorieresultat
hållfasthetsvärden från vingförsök
resultat från portrycksmätningar
torrskorpa och skiktangivelser
totaldjup till fast botten
sektioner med sonderingar tvärs älven
tidigare utförda geotekniska utredningar
sektioner, där stabilitetsberäkningar tidigare utförts
sonderingspunkter vars läge kan bestämmas i x- och y-koordinater
höjdbestämda sonderingspunkter (nivå, z-koordinat)

Sammanställningen av hå1Ifasthetsdata har för respektive beräkningssektion
utförts för området mitt emellan respektive sektion eller fram till naturliga av
gränsningar, dvs ca 300-500 m på ömse sidor om beräkningssektionerna (Ahl
berg, P et al, 1994; Schälin, J et al).
Områden med lokalt avvikande geologiska förutsättningar, topografi eller be
lastningar har behandlats separat och har inte använts för den generella tolk
ningen av stabiliteten.
Skjuvhållfastheten har korrigerats efter lerans konflytgräns i enlighet med re
kommendationerna i SGI Information 3 (Larsson et al, 1984). Vid kolvprovtag
ning och vingförsök i omedelbar anslutning till kolvprovtagningspunkter har
korrektionen utförts direkt med aktuella värden. För att kunna utföra korrektio
nen för övriga punkter har sammanställningar av konflytgränserna utförts områ
desvis. Medelvärdena för respektive nivåer har därefter tolkats och korrektionen
har utförts med dessa värden.
3.3.2 Skjuvhållfasthet
Sammanställningar i diagramform av korrigerade skjuvhållfastheter har gjorts
för områdena kring respektive beräkningssektion. Diagrammen har upprirats
såväl djup- som nivårelaterade. Exempel på djuprelaterad uppritning ges i
Figur 3.3.
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Skjuvhållfasthet, korrigerad
(kPa)
--<>- S8-2-K (+1,5)
--+-S8-1-V (+1,0)
--a-S8-3-V (+2,0
-

t-1-3 (+1,6)

a.

:::,

0

Figur 3.3

T"

Exempel på redovisning av skjuvhållfasthet
(djuprelaterad) och tolkat karakteristiskt
medelvärde. Skjuvhållfasthetsvärdena har
korrigerats med avseende på konflytgrän
sen i enlighet med SGI Information 3
(Larsson et al, 1984).

Tolkad karakterisktisk
skjuvhållfasthetsfördelning

Med utgångspunkt från sammanställningarna av korrigerad skjuvhållfasthet och
med övrig tillgänglig kunskap om de geologiska förutsättningarna har för res
pektive sektion avgränsats områden med likartad skjuvhållfasthetsfördelning.
Inom dessa delområden har hållfasthetsfördelningen enligt de utförda prov
ningarna en naturlig spridning och en subjektiv tolkning av medelvärden har
således gjorts. Hållfastheten kan här beskrivas med ett utgångsvärde för ett visst
djup samt därefter en förändring med djup e ller nivå. För de flesta sektioner har
sammanställningar och tolkningar gjorts både för älvnära omsåden och för om
råden på längre avstånd från älven. För jorden under älv botten finns oftast inga
eller endast ett fåtal undersökningar. För analyserna har normalt antagits en
djuprelaterad hållfasthetsfördelning med utgångspunkt från älvbotten och med
samma värden som för det älvnära partiet.
Sammanställningarna ovan har normalt baserats på resultaten från vingförsök
och konprov på upptagna jordprover. Där omfattningen av dessa undersökning
ar är liten eller saknas helt, vilket är vanligt på större djup under markytan, har
skjuvhållfastheten utvärderats empiriskt baserat på en försiktig bedömning av
möjligt förkonsolideringstryck och konflytgräns hos leran.
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Karakteristisk skjuvhållfasthet i beräkningssektionerna har antagits som de sub
jektivt tolkade medelvärdena i de redovisade sammanställningarna.
I torrskorpan har den odränerade skj uvhållfastheten generellt begränsats till 30
kPa. Torrskorpeleran har antagits uppsprucken och vattenfylld ned till bedömd
grundvattenyta.
Lerans dränerade skjuvhållfasthet har empiriskt bestämts motsvara ett kohe
sionsintercept av c' = O,l cu och en friktionsvinkel av </)' = 30°.

3.3.3 Tunghet
Där uppgift om jordens tunghet saknas har denna antagits motsvara medelvär
den i närliggande undersökningsområden. Torrskorpans tunghet har antagits till
18 kN/m 3.
Djup- och nivårelaterade sammanställningar har gjorts för jordens tunghet på
samma sätt som för skjuvhållfastheten.

3.3.4 Grundvattenbildning och portryck
I Göta älvdalen finns tidigare portrycksmätningar och grundvattenobservationer
i ett antal punkter. Mätningar i kompletterande punkter genomfördes i samband
med den utförda riskanalysen.
Antagande om portrycks- och g rundvattenförhållanden har gjorts med utgångs
punkt från såväl de tidigare som de nya mätningarna.

3.3.S Belastningar
Yttre belastningar har getts generella värden med hänsyn ti ll utredningens över
siktliga karaktär.
Trafiklaster på vägar, såväl riksväg 45 som lokalvägar, har förutsatts motsvara
en utbredd last av 10 kPa.
Eventuell inverkan från hus har bedömts med utgångspunkt från aktuell beräk
nad glidytas utsträckning längs älven. Bostadsområden har antagits ge en jämnt
utbredd belastning motsvarande 5 kPa.

44

SGI Rappo rt No 58

Industriområden har antagits innebära en jämnt utbredd belastning motsvarande
10 kPa.
Dimensionerande vattenstånd i Göta älv motsvaras av normal medellågvattenyta.

3.3.6 Undervattensslänt
En säker beskrivning av undervattensslänten finns endast i de lodade sektioner
na.

3.4

STABILITETSBERÄKNINGAR

3.4. I Arbetsgång
Stabilitetsberäkningar i de utvalda sektionerna har utförts på konventionellt sätt
med klass isk metod. Beräkningarna har utförts med såväl odränerad som med
kombinerad analys. Effekten av hållfasthetsanisotropi, dvs att hållfastheten va
rierar i olika riktningar i jorden, har inte beaktats i beräkningarna.
För det södra utredningsområdet har beräkningsprogrammet SSTAB använts
och för det nordöstra området SLOPE/W, beroende på tillgängligheten till be
räkningsprogram.
För beräkningssektionerna har läge och säkerhetsfaktor för kritisk glidyta angi
vits. För att ge underlag för indelning i stabilitetsklasser har också säkerhetsfak
torerna som funktion av beräknade glidytors startpunkter i sektionerna beräk
nats. Resultatet av dessa beräkningar har i arbetsstadiet redovisats i diagram
form , där beräknade säkerhetsfaktorer uppritats som funktion av läget för glid
ytornas startpunkt i respektive sektion, se Figur 3.4.
Genom medverkan av Institutionen för geoteknik vid Chalmers Tekniska Hög
skola har en serie stabilitetsanalyser med statistiska metoder utförts (Alen och
Sällfors, 1994 respekti ve Alen, 1998c) . Syftet med dessa analyser har varit att
studera brottsannolikheter för att få ett underlag till val av stabili tetsklasser.
Efter genomförda statistiska analyser för utvalda typsektioner har en indelning i
stabilitetsklasser, jfr Avsnitt 1. 2.1, kunnat genomföras för de beräknade sektio
nerna i enlighet med Figur 3.4. Vid indelningen används både resultatet från
den odränerade och den kombinerade anlaysen, där de dimensionerande gräns
värdena väljs i va1je enskilt fall.
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-----+--- kombinerad analys
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46

Exempel på beräknade säke rhetsfaktorer enligt odränerad och kombi
nerad analys samt indelning i tillhörande stabilitetsklasse r 1-4.
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Indelningen förutsätter att kvicklera inte förekommer. Vid förekomst av kvick
lera med känd eller misstänkt utbredning gäller den stabilitetsklass som har den
lägst beräknade säkerhetsfaktorn inom hela kvicklereområdet. Resonemanget
bygger på att ett initialskred inom ett kvicklereornråde med stor sannolikhet
(p === 100 %) ger sekundärskred, som kan komma att omfatta hela området med
kvicklera, jämför Figur 3.5.
Sta bilitetsklass
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Avstånd från strandlinjen. m

Figur 3.5

Kvicklerans inverkan på valet av stabilitetsklass för ett område.

3.4.2 Tolkning av beräkningsresultatet

Med beräkningsresultatet i sektionerna som underlag har gränserna för områden
med olika säkerhetsfaktorer mellan sektionerna bedömts. Därmed har också en
inde lning i stabilitetsklasser gjorts. Bedömningarna mellan sektionerna stöder
sig på tillgängliga uppgifter om topografi, lermäktighet och belastningar. Lerans
egenskaper är relativt väl definierade.
Den största osäkerheten är den bristfälliga kartläggningen av undervattensslän
ten, vilket kan innebära att kompletterande uppgifter skulle kunna medföra änd
rade stabi litetsklasser. I stabilitetsberäkningarna konstaterades att undervattens
slänten har stor inverkan på de totala stabilitetsförhållandena, samtidigt som det
är svårt att bestämma dess exakta lutning.
Kunskapen om utbredning av områden med kvicklera är också ofullständig.
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3.5

KONSEKVENSER AV SKRED

Konsekvenserna av ett jordskred längs Göta älvdalen består i direkta skador på
liv, egendom och miljö, skadade eller raserade byggnader, anläggningar och
infrastruktur, samt i indirekta skador, såsom exempelvis stoppad sj öfart, stör
ningar i vattenförsö1jning och kraftproduktion. Det kan inte heller uteslutas att
ett inträffat jordskred kan nödvändiggöra tömningar av fördämningar för kraft
verken längs älven, något som skulle kunna öka erosionen nedströms älven och
på s ikt bidra till att ytterligare jordskred uppstår (Ahlberg, P et al, 1994; Schä
lin, J et al).
En ur riskanalys korrekt konsekvensanalys skulle ha inneburit att olika scenari
er systematiskt beskrevs, tex i ett händelseträd, olika sannolikheter åsattes de
händelser som valts ut och att kostnader därefter uppskattades. Konsekvensen
skulle dänned kunna uttryckas som en skadekostnad i kronor. Många gånger
kan det vara svårt att genomföra en sådan konsekvensanalys . Inte minst möter
värdering av människoliv i kronor ett stort motstånd, kanske framförallt ur etisk
synpunkt. Därför valdes vid den för Göta älvdalen genomförda riskanalysen att
i stäl let redovisa konsekvenser verbalt, något som skulle kunna liknas vid en
förenklad första gren av ett händel seträd. För att underlätta arbetet valdes att
dela in konsekvenserna i fyra olika konsekvensklasser, från lindriga konsekven
ser (klass 1) till katastrofala (klass 4). Dessa konsekvensklasser överensstämmer
dock inte med dem som idag tillämpas av Räddningsverket. Konsekvenserna
för respektive klass beskrivs närmare nedan och åskådliggörs schematiskt i
Figur 3.6.
Konsekvensklass I : Lindriga skador

Utbredning:

Undervattensslänt och strandområde berörs.

Skador i vattenområdet: - Tillfä lligt stopp i sjöfarten.
- Störningar i den kommunala vattenförsö1jningen.
- Eventuell påverkan på kraftproduktionen genom
krav på mindre tappning.
Skador på land:
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- Obebyggt område: 100 m från strandlinjen.
Ett stycke mark försvinner (ej förorenad jord).
- Mindre lokalvägar.
Avbrott i trafiken på lokalväg en kortare tid, tills
provisoriska förbifarter ordnats.
- Enklare upplag, ej förorenad jord.
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Jämförbart exempel:

Skredet i Agnesberg (1993) och i Ballabo (1996).

Konsekvensklass 2: Stora skador
Utbredning:

Stora vatten- och landområden påverkas.

Skador i vattenområdet: - Farleden igentäppt, ca en månads stopp i sjöfarten.
- Störningar i den kommunala vattenförsörjningen,
utrasad mark delvis förorenad.

- Kraftproduktionen får minskas tillfälligt i avvaktan
på möjligheter att dirigera om vattnet lämplig väg,
annars finns risk för översvämning.
Skador på land:

Jämförbart exempel:

- Obebyggt område: 100-250 m från strandlinjen.
Ett stycke mark försvinner (måttligt förorenad jord).
- Bostadshus: 1-2 st.
Raserad bebyggelse. Ev ett par omkomna och några
skadade personer.
- Industrier: 1-2 st.
Raserad bebyggelse. Ev ett par omkomna och några
skadade personer.
- Betydande lokaltrafik efter riksväg 45.
Avbrott i vägtrafiken under ett par månader, tills
provisoriska förbibarter ordnats.
- Större upplag, måttligt förorenad jord.
Jämförbara exempel finns inte.

Konsekvensklass 3: Mycket stora skador
Utbredning:

Stort vatten- och landområde påverkas.

Skador i vattenområdet: - Farleden igentäppt, ca en månads stopp i sjöfarten.
- Allvarliga störningar i den kommunala vattenför
sörjningen, förorenad mark har rasat ut i älven.
- Kraftproduktionen måste strypas för att undvika
översvämning tills ny älvfåra öppnats.
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Skador på land:

- Obebyggt område: > 250 m frän strandlinjen.
Ett stort stycke mark försvinner (förorenad jord).
- Bostäder: 3-10 st.
Raserad bebyggelse. Ev flera omkomna och skadade
personer.
- Raserad industriebebyggelse och mindre än 5
bostadshus.
Ev flera omkomna och skadade personer.
- Raserad industribebyggelse och riksväg 45.
Ev flera omkomna och skadade personer.
- Riksväg 45 dras med i skredet och förbindelserna
bryts under ca sex månader i avvaktan på
provisoriska passager genom skredområdet.
- Större upplag, förorenad jord.

Jämförbart exempel:

Liknar skredet i Göta med avseende på person- och
byggnadsskador, men inte när det gäller volymen ut
glidna massor. Är också jämförbart med skredet i
Vagnhärad, Trosa kommun, både avseende byggnads
skador och volymen av massorna.

Konsekvensklass 4: Katastrofala skador

Utbredning:

Mycket stort vatten- och landområde påverkas.

Skador i vattenområdet: - Älven helt igentäppt (som vid Surte- och
Götaskreden). Långvarigt avbrott i sjöfarten.
- Kommunala vattenintag får stängas tills förore
ningar och grumling avtagit till en godtagbar nivå.
- Avbrott i kraftproduktionen tills ny, provisorisk
ränna tagits upp.
Skador på land:

so

- Bostadsbebyggelse: > l Ost.
Raserad bebyggelse. Ev många omkomna och
skadade personer.
Stor materiell förödelse.
- Industrie r med risk för allvarlig miljöpåverkan.
Raserad bebyggelse. Ev många omkomna och
skadade personer.
Stor materiell förödelse.
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- Industribebyggelse, mer än fem bostadshus samt
riksväg 45 dras med i skredet, vilket leder till
långvariga avbrott i trafiken. Ev många omkomna
och skadade personer.
Jämförbara exempel:

Tuveskredet när det gäller antalet omkomna, skadade
och materiell förstörelse. Surte- och Götaskreden med
avseende på mängden jordmassor och älvfårans igen
täppning.

Skadescenarier
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Kapitel 4.

Metoder för att
beräkna skredsannolikhet
4. 1

INLEDNING

Den riskbaserade metodik som beskrivits i tidigare avsnitt har tillämpats i två
utredningar av skredriskanalyser i
• södra Göta älvdalen resp.
•

nordöstra Göta älvdalen.

De båda skredriskanalyserna är konkret relaterade till förväntad och nuvarande
samhällsutbyggnad. De utgörs av stabilitetsberäkningar, som sammanvägts med
bedömningar av konsekvenser av skred. Beräkningen av skredsannolikheten
och bedömningen av konsekvenser utgör två separata aktiviteter, vilka slutligen
sammanvägs i form av en riskmatris.
Ofullkomligheter i beräkningsmodeller och en komplex spridningsbild i ingåen
de parametrar har medfört att den statistiska analysen har behövts anpassas till
de behov och förutsättningar som förelegat i de två olika skredriskanalyserna.
Sammantaget innebär detta en förenklad statistisk analys i södra Göta älvutred
ningen, medan analysen i den senare utredningen i nordöstra Göta älv är mer
full ständig. För båda utredningarna gäller att skredsannolikheten har uttryckts i
rangordnade stabilitetsklasser.
Tre metoder med olika komplexitet för att beskriva skredsannolikheten har ut
vecklats och benämns:

• Enkel analys

omfattande odränerad analys + statistisk analys

• Utökad analys -

omfattande odränerad analys + statistisk analys

• Utförlig analys -

omfattande odränerad + kombinerad analys
+ statistisk analys
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Alla tre metoderna innebär en statistisk analys av den allmänna formeln för
säkerhetsfaktorn

N-c
F=

(4- l )

pd

där N är ett stabilitetstal, c medelvärdet av skjuvhållfastheten längs en tänkt
glidyta och P d pådrivande tryck. Formuleringen av säkerhetsfaktom enligt ek
vation (4-1) har lång tradition inom geoteknik för odränerad analys (Janbu,
1954). Stabilitetstalet bestäms med hjälp av diagramblad. Formuleringen kan
emellertid användas generellt och är därvid lämplig vid sannolikhetsteoretiska
beräkningar (Alen, 1998b).
Den enkla analysen och den utökade analysen innehåller båda en traditionell
odränerad analys kombinerad med en kompletterande statistisk bearbetning
utifrån uppskattade osäkerheter.
Den utförliga analysen innebär såväl odränerad analys som kombinerad analys.
I detta fall utgör den statistiska analysen en integrerad del av den traditionella
analysen.
4.2

SKREDSANNOLIKHET

Säkerhetsmarginalen VI defi nieras allmänt som skillnaden mellan mothållande
och pådrivande storheter så att M > 0 innebär ett säkert tillstånd, medan M < 0
innebär brott. Säkerhetsmarginalen har ingen entydig definition utan varje ut
tryck som uppfyller villkoren enligt ovan är en säkerhetsmarginal, t ex skillna
den mellan skjuvhållfasthet och skjuvspänning, M = c - r. För att beskriva brott
sannolikhet används ofta ett ställföreträdande sannolikhetsmått, säkerhetsindex
(3, definierat som
(4-2)

dvs kvoten mellan medelvärdet och standardavv ikelsen för säkerhetsmarginalen
M. Definitionen enligt ekvation (4-2) bygger på att säkerhetsmarginalen är nor
malfördelad. Om F antas vara normalfördelad innebär detta att M = F - l och
om F antas vara lognormalfördelad att M = ln(F). Båda antagandena innebär
beräkningar återförda till totalsäkerhetsfaktom F.
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Ett alternativt "traditionellt" säkerhetsmått är en dimensionslös säkerhetsmargi
nal (Alen, 1998a)

c--r

1

C

F

m = - - =1- - ""ln(F)

(4-3)

För ,8-beräkningar används lämpligen en formulering med konstant nämnare:
C -'C

m =--"" ln(F)

(4-4)

µc

Antagandet om no1malfördelning ger

F-l

(4-5)

{3 =V ·F
F

medan antagandet om lagnormalfördelning resulterar i

{3"" In(F)

(4-6)

VF
Såväl Ekvation (4-5) som (4-6) bygger på det förenklade antagandet att det tra
ditionellt beräknade värdet på säkerhetsfaktorn kan betraktas som ett medel
värde, dvs F =µF. Detta är tillfyllest för praktiska til lämpningar förutsatt att
indata är valda som medelvärden, dvs inte på säkra sidan. Vidare är Ekvation
(4-6) en förenkling av en mer generell formu lering 1l. Noggrannheten är god för
VF < 25 %.

1

l Den gene r ella formule r ingen är

/3 =

ln(µF ) ~

?

½- In(]+ Vi) ·

2
In( I + VF )

Motsvarande ap proximation som i Ekvation (4-6) återfinns även i Ekvationerna (4-1 I), (4-23), (A-20) och
(A-21 ). Även för högre värden på V ä n 25 % kan Ekvation (4-6) användas utan några större praktiska nackde
lar. För t ill exempel extremfallet F,rad

= 1,0 och VF = 75 % innebär den genere lla formuleringen endast att

skr edsanno likheten ö kar från 50 % till 63 %. I båda fallen torde resultatet vara att slänten döms ut ur stabili
tetssynpunkt .
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Mellan säkerhetsindex f3 och brottsannolikheten p f råder sambandet
(4-7)

där <P(-/3) är den standardiserade normalfördelningen (medelvärde µ= 0, stan
dardavvikelse cr = 1). I de aktuella utredningarna har valts att redovisa skred
sannolikheten istället för säkerhetsindex. Sannolikheten för skred, mätt i absolu
ta tal, är starkt beroende av antagandet om fördelningstyp för säkerhetsfaktorn,
se ekvationerna (4-5), (4-6) och (4-7). Man kan därför välja att ange skredsan
nolikheten uttryckt i relativa tal, lOOp , p, p/ 1000, så att val av fördelningstyp
inte skall slå igenom för starkt, jfr Figur 4.1.
F
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-<r N10%

p,

-<r N7%
.,._ N5%
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N12 %

(a )

N5 %

F
1,5

1,0E-03

2

2,5

.,._LN 15%
-<rLN 12%
-<r LN10%
-<rLN7%
-11- LN5%

p,
1,0E-06

(b)

1,0E-09
LN5 %

Figur 4.1

LN15 %

Samband mellan säkerhetsfaktor och skredsannolikhet om säkerhets
fakto rn ära) normalfördelad (N) re spektive b) lognormalfördelad (LN).
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4.3

ODRÄNERAD ANALYS ELLER KOMBINERAD ANALYS?

Odränerad analys har av tradition använts i Sverige för att beräkna naturliga
lerslänters stabilitet. Metoden beskriver i princip en situation för vilken brottet
med efterföljande jordrörelser sker under volymkonstans, dvs ingen konsolide
ring antas äga rum under själva brottförloppet. Analys i efterhand av skred har
emellertid visat att analysmetoden ofta inte är tillfyllest som förklaring av en
otillräcklig stabilitet. Som en ingenjörsmässig enkel metod att beskriva en slänt
med varierande dräneringsförhållanden rekommenderas därför idag kombinerad
analys som komplement till den odränerade analysen (Sällfors och Larsson,
1984).
Kombinerad analys innebär att det lägsta värdet av den odränerade och den
dränerade skjuvhållfastheten beräknas för olika delar av en tänkt glidyta. Det
principiella sambandet för kombinerad skjuvhållfasthet som funktion av odräne
rad skjuvhållfasthet och dränerad skjuvhållfasthet framgår av Figur 4.2. Den
kombinerade analysen beskriver alltså en situation mellan de två extremfallen
att ingen konsolidering äger rum under skredförloppet (odränerad analys) res
pektive att fullständig konsolidering äger rum under skredförloppet (dränerad
analys). Kombinerad analys bör begränsas till slänter och situationer för vilka
ett partiellt dränerat brott är tänkbart, annars är risken stor att analysen blir allt
för konservativ.
Vid den statistiska analysen är frågeställningen huruvida odränerad analys eller
kombinerad analys är dime nsionerande. Utifrån Figur 4.2 kan ett uttryck för
den andel ~ av glidytan som styrs av dränerad hållfasthet härledas:

C

Figur 4.2
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Kombinerad skjuvhållfast
het som funktion av
odränerad respektive
dränerad skjuvhållfasthet.

-------------
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(4-8)

Det traditionella geotekniska antagandet att osäkerheten domineras av osäker
heten i skjuvhållfastheten medför då att

(4-9)

för kravet f3c = f3komb·

4.4

ENKEL ANALYS

I den enkla analysen ansätts variationskoefficienten VF' dvs osäkerheten av F,
direkt. Säkerhetsindex /3 kan enkelt beräknas med ekvation (4-5 eller 4-6) och
skredrisksannolikheten med ekvation (4-7). Storleken på variationskoefficienten
kan hämtas från en känslighetsanalys av olika parametrar. Om tex osäkerheten
antas ligga endast i skjuvhållfastheten, vilket är en vanlig geoteknisk ansats 2>,
erhålls

VF

= ve

eftersom

F

C

= Nc ·Cu
p

, dvs en konstant · cu

d

Inverkan av spridningen hos de olika parametrarna kan bedömas med hjälp av
en känslighetsanalys. Variationen M I Mi beräknas med ett traditionellt stabili
tetsberäkningsprogram, där Xi är någon av storheterna
• jordens tunghet y
• yttre last q
• odränerad skjuvhållfasthet cu
(betecknades i södra Göta älvutredningen med 't"r)
• parametrar för dränerad skjuvhållfasthet c' eller <//
• portryck u.

2

1 Detta

är inte detsamma som att det är en relevant ansats. I södra Göta älvutredningen visade sig till exem

pel osäkerheten i geometri spela en avgörande roll.
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4.5

UTÖKAD ANALYS

I den utökade analysen undersöks inverkan av samtidig variation av olika para
metrar. Analysen är begränsad till odränerad analys. Metoden bygger på att
säkerhetsfaktom är logno,malfördelad. Detta innebär att man för den allmänna
modellen F = Nc · cu kan formulera en säkerhetsmarginal
C

M

(4-10)

= ln(Fc )= ln(Nc)+ ln(cu )-ln(Pd)

dvs som en summa av normalfördelade variabler med säkerhetsindex

(4-11)

Täljare och nämnare kan i princip beräknas oberoende av varandra. Storleken
på täljaren kan bestämmas med en traditionell stabilitetsberäkning. Medelvär
dena antas motsvara de mest troliga värden på olika indatavärden. Stabilitets
faktorn Nc kan för en given glidyta huvudsakligen ses som en funktion av
släntlutningen, se Figur 4.3. Av figuren framgår att variationen av Nc,
dvs a Nc === ldNc I dal · aa är relativt konstant för slänter med likartad geometri.
Storleken av Nc kan dock påverkas avsevärt.

B
1
b= - = -
H atan(a)

d=DIH

t_~}
B
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Figur 4.3
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Samband mellan slänttyp och stabilitetsfaktor för glidytor med olika
djup {Efter Janbu, 1954).
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Variationskoefficienten för cu kan utvärderas från resultaten av fält- och labun
dersökningar. För att beräkna säkerhetsindex f3 och därmed även skredsannolik
heten återstår att utvärdera V Pd , dvs variationen av pådrivande tryck. Hur detta
görs i den utökade analysen visas nedan.
För en idealiserad slänt med ett samtidigt verkande yttre vattentryck enligt
Figur 4.4 kan säkerhetsfaktom skrivas som

F
C

=Nc·Cu

pd

N c ·Cu

(4-12)

y-H-y\V-HW

där H och Hw är höjd av slänt respektive vattendjup och yoch Yw tunghet av
jord respektive vatten. Det pådrivande trycket P d är alltså obalanserat vertikalt
ryck. För en mer allmän slänt kan ekvation (4-12) omformuleras till

F
C

=___N__;:_c_·_C..::..u_

_

_

(4-13)

y. H ekv -rw .H w,ekv

där Hekv är en ekvivalent slänthöjd med hänsyn till inverkan av yttre last och en
icke linjär geometri på aktivsidan medan H w,e kv är ett ekvivalent vattendjup för
motsvarande inverkan av yttre last och geometri på passivsidan. Pd ,ek V är ett
ekvivalent pådrivande tryck.

Figur 4.4
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För en antagen slänt enligt Figur 4.4 kan säkerhetsfaktom för odränerad analys
även beräknas som
(4-14)

där M ~ är mothållande moment av odränerad skjuvhållfasthet medan M y och

Mw är pådrivande respektive mothållande moment av egentyngd respektive
yttre vattentryck. För en mer allmän slänt kan ekvation (4-14) skrivas

(4-15)

där !lM9 utgör inverkan av yttre last och en icke linjär slänt på aktivsidan med
an !lMP är motsvarande inverkan av yttre last och en icke linjär slänt på passiv
sidan. En jämförelse av ekvation (4-13) och (4-15) gör det möjligt att beräkna
Pd,ekv approximativt. Om kvoten M/H antas konstant, kan Hekv beräknas som

(4-16)

För att beräkna H w,ekv görs ansatsen att Mw I M1 "" H_} I 1f2 vilket medför

M w + l':iMP
My

_

(Hw+ tillJ 2
H2

(4-l 7a)

eller

H w,ekv
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= ~~
~ ·H

(4- l 7b)
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.1M och LlMP kalibreras mot resultatet av en traditionell stabilitetsberäkning.
9
Vidare antas att variationskoefficienterna för H resp H w förblir oförändrade, dvs
VH ,ek v = VH resp V8 w,ek v = VH w . Variationskoefficienten för VPd kan då beräknas
som

(4-18)

där standardavvikelsen

CYpd

approximativt bestäms som

(4-19)
medan medelvärdet µPd erhålls från nämnaren i ekvation (4-1 3).

4.6

SAMMANFATTNING AV ENKEL ANALYS
OCH UTÖKAD ANALYS

De två metoderna beskri vna ovan, enkel analys och utökad analys, kan båda
utföras som traditionell stabilitetsberäkning för att beräkna medelvärdet av F
kompletterad med en statistisk bearbetning för att uppskatta spridningen. Det
inne bär att det inte krävs några speciella program för att utföra analysen. Den
traditionella stabilitetsanalysen utförs med något på marknaden förekommande
beräkningsprogram. Den efterföljande statistiska bearbetningen kan utföras med
ett kalkylblad, tex i ExcEL.
4.7

UTFÖRLIG ANALYS

De båda analysmetoderna beskrivna ovan är för praktiskt bruk begränsade till
odränerad analys. Detta var ingen större nackdel i södra Göta älvutredningen
eftersom odränerad analys var dominerande i denna. I nordöstra Göta älvutred
ningen däremot visade sig kombinerad analys ofta vara dimensionerande. Det
har därför ansetts nödvändigt att utveckla en analysmetod för att beräkna skred
sannolikheten omfattande både odränerad och kombinerad analys.
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I kombinerad analys är bestämningen av den genomsnittliga skjuvhållfastheten
längs en tänkt glidyta ett av huvudresultaten av analysen. Storleken av skjuv
hållfastheten kan inte ses som en indatavariabel utan som en funktion av de tre
skjuvhållfasthetsparametrarna: odränerad skjuvhållfasthet cu, kohesionsintercept
c' och inre friktionsvinkel </)' jämte effektivspänningen a'. Detta innebär att det
är komplicerat att som i den enkla respektive den utökade analysen separera
beräkningen av medelvärde respektive spridning. Följdaktligen utgör den utför
liga stabilitetsanalysen en statistisk analys integrerad med den traditionella ana
lysen. Den är baserad på Bishops förenklade metod, dvs en lamellmetod för
cirkulärcylindriska glidytor vid vilken man bortser från vertikala kopplingskraf
ter mellan lamellerna.
Med den ovan angivna förutsättningen att man bortser från de vertikala kopp
lingskrafterna mellan lamellerna kan den kombinerade skjuvhållfastheten för en
enskild lamell skrivas som (Alen, 1998b)

c.
komb

. [c'+(y·

=mm

-u) · tan(</>')
tan(</>') · tan(a)
h1amell

1+ ---'--- - 
F

(4-20)

En ytterligare förenkling erhålls om skjuvhållfastheten definieras som skjuv
spänningen vid brott, dvs för F = I. Detta innebär att den iterativa beräkning,
som är nödvändig i Bishops förenklade metod bortfaller.
Arbetsgång vid utförlig analys
1. En icke linjär slänt omräknas till en ekvivalent linjär slänt med samma tyngd

och samma pådrivande moment.
2. Horisontellt läge för rotationscentrum för farligaste glidytan bestäms. Exakt
läge kan enkelt bestämmas endast för odränerad analys.
3. Pådrivande moment, M 5 , bestäms för glidytor med olika vertikalt rotations
centrum och med olika utsträckning från släntfot. Det pådrivande momentet
kan beräknas analytiskt med den sk vätskeanalogin oberoende av lamellin
delningen. I det pådrivande momentet inräknas även inverkan av yttre vat
ten.
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4. Medelvärde av såväl odränerad som kombinerad skjuvhållfasthet beräknas
genom integrering för samma glidytor som under punkt 3.
5. Mothållande moment, MR, beräknas för de aktuella glidytorna.
6. Säkerhetsfaktorn F beräknas som F
nerad analys.

=M

R

för såväl odränerad som kombi

Ms

7. Stabilitetstalet N beräknas utifrån likheten

F

N·c

M

m ·c ·H

2

ms ·r·H

3

(4-21)

=--=--R =~R~-

r·H

Ms

som

N=mR
ms

(4-22)

där mR respektive m 5 är två dimensionslösa storheter vilka beskriver inver
kan av släntens geometriska form på motstånd respektive last (Alen, 1998b).

N·c

8. Säkerhetsindex f3 bestäms utifrån den generella formeln F =- - , där
effekter av yttre last, vatten och en icke linjär slänt är
r ·H
inarbetad i storleken av stabilitetstalet N enligt ovan. Säkerhetsindex f3 kan
alltså beräknas som
(4-23)

och skredsannolikheten enligt ekvation (4-7) som p

= <P(-/3).

Variationskoefficienterna för tyngden yoch höjden H ansätts som indata
medan V N och Ve bestäms utifrån en beräkning av tiN respektive tic för rim
liga variationer av indata.
Portrycket är ofta avgörande men har trots det inte ansatts som en slumpvari
abel. Istället har portrycket snarare betraktats som "huvudlast" och följaktli
gen givits ett konservativt värde. Förfarandet bör alltså ses som en beräkning
på säkra sidan .
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4.8

UNDERVATTENSSLÄNT (VID STRANDHYLLA)

Agnesbergsskredet 1994 (Larsson et al., 1994), vilket inträffade samtidigt som
södra Göta älvutredningen pågick, visade på det speciella problem som den så
kallade undervattensslänten utgjorde. En specialanalys av slänten har gjorts
genom att beräkna maximal slänthöjd som funktion av släntlutning och krav på
säkerhetsfaktor, dvs Hmax =/(F,lutning). Däremot har ingen speciell statistisk
analys gjorts av undervattensslänten i någon av de båda skredriskanalyserna.
Arbetsgång för att beräkna maximal slänthöjd
Slänthöjden har för givna jordparametrar bestämts som en funktion av säker
hetsfaktor och släntlutning. Storleken på jordparametrama har valts utifrån de
resultat som de geotekniska undersökningarna i samband med Agnesbergsutred
ningen gav.
1. Odränerad analys
cuo = 6 kPa med en tillväxt från släntfot av 1,5 kPa/m ger maximal slänthöjd
enligt Figur 4.5.

De tre kurvorna motsvarar maximal slänthöjd för värdet på säkerhetsfaktorn
F = I ,O, F = 1,2 respektive F = 1,5, vilket motsvarar gränsvärden för de olika
stabilitetsklassema i södra Göta älvutredningen.

14

12
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F=l
F= l ,2
F=l,5
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ä
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Släntlutning [0 ]
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Figur 4.5
Samband mellan säkerhets
faktor, slänthöjd och släntlut
ning för odränerad analys.
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2. Effektivspänningsanalys
Motsvarande graf för effekti vspänningsanalys blir för c' = 2 kPa och </J'
se Figur 4.6.

= 30°,

F= l
F=l ,2
F= l ,5
10

0 90

80

70

60

50

40

30

Figur 4.6
Samband mellan säkerhetsfak
tor, s länthöjd och släntlutning
för dränerad analys, c · = 2 kPa,
ip· = 30° och hydrostatisk
portrycksfördelning.

20

Slantlutning [•]

Inverkan av en sänkning av kohesionsinterceptet till c' = 1,5 kPa och bibehållen
friktionsvinkel <j)' = 30° ger grafen enligt Figur 4.7.

-

F= l
F= l ,2
F= l ,5

enl figur 2.16
10

Figur 4.7
Sa mband mellan säkerhets
faktor, slänthöjd och slänt
lutning för dräne rad analys,
c · 1,5 kPa, ip· 30° och
hydrostati sk portrycksför
de lnin g.

=

=
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Inverkan av ett artesiskt tryck med en portrycksgradient av 11 kPa/m och övriga
parametervärden enligt föregående exempel ger istället grafen enligt Figur 4.8.
·v,ss~paruu
__
·n'rgsai_1al~y'-s....---.---,
15 r----.--,E_ffi_ek_tt_

10

••· ·

80

F=l
F = 1,2
F = 1,5
enl figur 2.16
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40

30

20

Släntlutning (0 )

Figur 4.8
Samband mellan säkerhetsfak
tor, slänthöjd och släntlutning
för dränerad analys, c· = 2 kPa,
1/f = 30° och artesisk portrycks
fördelning med en gradient av
11 kPa/m.

3. Kombinerad analys
Resultat för kombinerad analys kan uppskattas som envelopper till graferna för
odränerad respektive dränerad anal ys, se Figur 4.9.
Kombinerad analys
I

F =l
I
I
I
F = 1,2
I
F = 1,5
I
odräneradanalys i '
dränerad analys ,: I''

14

I

12

I
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I

I

I

I

'

I

'
''

4

Figur 4.9
Samband mellan säkerhetsfak
tor, slänthöjd och släntlutning.
Envelopper för odränerad och
dränerad analys.
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Kapitel 5.

Beräkning av skredsannolikhet - tillämpning

5. 1

ALLMÄNT

De i ovan beskrivna metoderna för att beräkna skredsannolikhet har tillämpats i
de två skredri skanalyserna enligt, jfr Avsnitt 4.1
• enkel och utökad analys i södra Göta älvutredningen
•

utförlig analys i nordöstra G öta älvutredningen.

Resultaten av analyserna har redovisats i en särskild bilaga i respekti ve utred
ning (Alen och Sällfors, 1994 respektive Alen, 1998c). Nedan ges en samman
fattning av den generella arbetsgången och de karakteristiska resultaten.
5.2

ARBETSGÅNG

•

Inventering av tänkbara skredförlopp, dvs typ av analys som är dimensione
rande, speciella omständigheter etc.

•

Val av representativa typslänter. Flacka slänter, branta slänter, med eller
utan undervattenss länt etc .

•

T raditionell analys av typs länter, lamellmetoder, direktmetod. Beräkning av
säkerhetsfaktor. Analys av storleksordning, medelvärden.

•

Sannolikhetsteoretisk analys av typslänter. Analys av variationer.

•

Värdering av samspel för aktuell älvsträcka mell an säkerhetsfaktorer och
skredsannolikheten för typslänter.

•

Indelning i stabilitetsklasser genom jämkning mellan resultaten av den statis
tiska analysen och andra överväganden.

•

Verbal beskrivning av de valda stabilitetsklasserna.
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5.3

SÖDRA GÖTA ÄLVUTREDNINGEN

Av samtliga analyserade sektioner, valdes tre typsektioner ut för sannolikhets
teoretisk analys, sektionerna 447 +450, 456+350 och 469+330. Därvid analyse
rades sektion 447+350 med enkel analys. Sektion 456+350 analyserades med
enkel analys samt utökad analys för två glidytor med säkerhetsfaktor 2,44 res
pektive 3,03. Sektion 469+330 analyserades med utökad analys för samtliga
g lidytor.
Den enkla analysen i sektion 447+350 respektive 456+350 utfördes för att stu
dera effekten av variansreduktion och val av fördelningstyp som funktion av
glidytans startpunkt i aktivzonen, dvs avståndet från älvstrand~n.
Den utökade analysen gav betydligt större värden på skredsannolikheten, dvs
större värden på variationskoefficienten av Fän vad som antogs vid den enkla

----"'.:..------::-----: ·- ..

VÄNERN

·-·
:>--·

Figur 5.1
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Område längs södra Göta älvdalen som riskanalysen omfattade.
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analysen. Traditionellt antas vid geotekniska analyser att osäkerheten hos be
räknad säkerhetsfaktor mot brott huvudsakligen är relaterad till osäkerheter vid
bestämning av jordens skjuvhållfasthet. Det nu erhållna resultatet vid utökad
analys respektive e nkel analys visar emellertid att detta är ett antagande på
osäkra sidan. I synne rhet visade sig geometriska osäkerheter spela en stor roll
vid de flacka slänter som är aktuella i södra Göta äl vdalen, där le ran är relativt
homogen.
I Figur 5.2 visas en sammanställning av resultaten från den utökade analysen.
Figuren v isar re latione n mellan skredsanno likhet och beräknad säkerhetsfaktor.
De heldragna linjerna motsvarar samband fö r en g iven variationskoefficient. De
beräknade skredsannolikheterna bygger på antagandet att säke rhetsfaktorn är
lognormalförde lad och innefattar dessutom en viss variansreduktion för långa
g lidytor. I fig uren ingår även resultaten av en analys från en sektion i Agnes
bergsutredningen, benämnd "Gatu 13".
Den brutna (trappstegsform ade) linjen i Figur 5.2 är den indelning i stabilitets
klasser som valdes i den aktuella utredningen. Odränerad analys var huvudsak
ligen dimensione rande va1för ingen uppdelning på Fe och Fkomb gjordes vid
Södra Göta Älv
F
1,0E-01

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

1,0E-03

•

1,0E-05

L-----Pr

1,0E-07

LN7%
LN10%

-

LN 15%

-

grä nsSG

-+- 456+330
-o- 460.;)30-.a
--- 460.;330-b
460.;330- c
--<r460.;J30-d

1,0E-09
1,0E-11

Cl

1.0E-13

460.;)30-e

-o-460.;330-f
--½- Gatu 13

1,0E-15

Figur 5.2

Sammanställning av resultat från utökad analys i södra Göta älvdalen.
p 1 betecknar skredsannolikhet och F be t ecknar säkerhetsfaktor be

stämd med traditione ll s lä ntsta bilitetsanalys. LN avser att säkerhetsfak
torn antagits vara lognorm a lförde lad. S.G. ange r gräns m e llan stabili
tetsklasser.
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bestämning av stabilitetsklasser. Sambandet mellan skredsannolikhet och stor
lek av säkerhetsfaktor är inte särskilt signifikant. Detta innebär att den gjorda
stabilitets indelningen måste göras konservativ för att kunna bli generell för den
aktuella äl vsträckan.

5.4

NORDÖSTRA GÖTA ÄLVUTREDNINGEN

Tre av samtliga anal yserade sektioner valdes ut som typsektioner, sektion 2, 4
och l 0, valdes ut för sannolikhetsteoretisk analys. Dessutom valdes en sektion
på motsatt strand , sektion "Strandbacken", som var intressant eftersom ett skred
utlöstes där i bö1jan av nittiotalet. Sektion 10 var betydligt flackare än de tre
övriga sektionerna och mera typisk för södra Göta älvdalen än för den aktuella
älvsträckan. Analysen i samtli ga sektioner utgjordes av såväl odränerad som
kombinerad analys.

VÄNERN

.

Figur 5.3
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SGI Rapport No 58

Resultaten från den utförliga analysen visas i Figurerna 5.4 - 5-7.
Figurerna 5.4 - 5.7 visar skredsannolikheten som funktion av beräknad säker
hetsfaktor. De heldragna linjerna visar motsvarande samband för en given vari
ationskoefficient för säkerhetsfaktorn F. Den infällda bilden i vaije figur visar
Nordöstra Göta älv, sektion 2
F
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<,-.---------------'
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D
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Figur 5.4

Sammanställning av resultat från utförlig analys i sektion 2. Pr betecknar
skredsannolikhet och F säkerhetsfaktor mot brott bestämd med
traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn antagits lognormal
fördelad.

Nordöstra Göta älv, sektion 4
F
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1,06-01
1.06-03
1.06-05

Pr

3

-D
X

LN7%
LN10%
LN 15%
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1,0E-12
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Figur 5.5
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-0-0drän
- X- Komb

250

Avstånd [m]

Sammanställning av resultat från utförlig analys i sektion 4. Pr betecknar
skredsannolikhet och F säkerhetsfaktor mot brott bestämd med
traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn antagits lognormal
fördelad.
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Nordöstra Göta älv, sektion 10
F
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Figur 5.6

Sammanställning av resultat från utförlig analys i sektion IO. Pr beteck
nar skredsannolikhet och F säkerhetsfaktor mot brott bestämd med
traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn antagits lognormal
fördelad.

Nordvästra Göta älv, S:randbacken
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Figur S. 7

Sammanställning av resultat från utförlig analys i sektion Strandbacken
4. Pr betecknar skredsannolikhet och F säkerhetsfaktor mot brott
bestämd med traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn anta
gits lognormalfördelad.

skredsanno likheten som funkti on av g lidytans utsträc kning från älvstranden.
Resultaten visar ett mycket stabilt värde på variationskoefficienten i varje sek
tion. Däre mot väx lar storleke n frå n sektion till sektion. E ventue ll skillnad i
skredsanno likhet me llan kombinerad och odränerad analys beror därfö r i prin
cip på minskad skj uvhå llfast het.
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Sektion "Strandbacken" har hög skredsannolikhet, vilket är "positivt" ur analys
synpunkt eftersom sektionen bev isligen var skredfarlig.
I Figur 5.8 v isas en sammanställning av den utförliga analysen.
Nordöstra Göta
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Figur 5.8

Sammanställn ing av resultat från utförlig analys i nordöstra Göta
älvdalen. pf betecknar skredsannolikhet och F säkerhetsfaktor mot
brott be stämd m e d traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn
antagits lognormalfördelad. Gräns, Odrän re spektive komb anger
gränser för stabilitetsklasser.

För nordöstra Göta älvutredningen är kombinerad analys ofta dimensionerande.
Följdaktligen har e n uppdelning gjorts på Fe och Fkomb vid bestämning av stabi
litetsklasser. De n heldragna brutna (trappstegsformade) linjen i Figur 5.8 är den
indelning i stabilitetsklasser som valdes för odränerad analys i den aktuella ut
redningen medan den streckade linjen är motsvarande indelning för kombinerad
analys. På motsvarande sätt som i södra Göta äl vutredningen skulle i princip
ingen uppdelning behöva göras för flacka slänter, i detta fall representerat av
sektion 10. De längre g lidytorna i sektion 10 skulle med den gjorda indelningen
hamna i stabilitetsklass I om bara de n kombine rade analysen styrde valet. De
högre gränserna för odränerad analys medför dock att sektion l O i sin helhet
hamnar i stabilitetsklass 2 . Indelningen för kombine rad analys styrs därfö r i
princip av slänter där säkerhetsfaktorns variationskoefficient är cirka 10 %
medan de n odränerade analysen styrs av slänter med en variationskoefficient
på 15 %.
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Kapitel 6.

Redovisning av skredrisk

Det slutliga resultatet från den genomförda skredriskanalysen för delar av Göta
älvdalen utgörs dels av kartor med inritade stabilitetsklasser, vilka har legat till
grund för bedömning av konsekvensen av ett inträffat skred och därmed en in
delning i konsekvensklasser, dels kartor med inritade risknivåer. Det sistnämn
da kartmaterialet har i slutrapporten utförts i färg (Holmen och Ahlberg, 1995
samt Schälin et al). Kartmaterial har framställts för dåvarande samhällsutbygg
nad och en tänkt framtida maximal samhällsutbyggnad. Exempel på kartmateri
al ges i BILAGA B. Analysen visade att med några få undantag påverkades inte
risknivån i någon nämnvärd utsträckning av den tänkta maximala utbyggnaden.
Vidare pekade den utförda analysen på några områden, där ej godtagbar riskni
vå rådde för dåvarande samhällsutbyggnad, vilket ledde till att åtgärder måste
vidtas för att minska risknivån till en acceptabel.
Eftersom analysen varit av översiktlig natur och styrande parametrar egentligen
bara varit kända i det begränsade antalet beräkningssektioner som valts ut, inne
håller analysen och därmed också slutresultatet en rad antaganden. Det är därför
inte meningen att skredriskanalysens resultat ska an vändas rakt av vid bedöm
ning av risknivåer. Kartmaterialet bör ses som indikationer på risknivåer i ett
översiktligt planskede. Vid detaljplanering måste sedvanliga fördjupade geotek
niska utredningar göras för det i va1je fall aktuella området av älvstranden och
med aktuella belastningsfall respektive belastningsnivåer, eventuellt med förny
ade riskanalyser.
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Kapitel 7.

Utveckling

Den arbetsmetodik, som beskrivits i denna rapport, innebär en övergång från
traditionell stabilitetsberäkning till skredriskanalys. Utmärkande för denna ana
lys är att konsekvenser av skred och sannolikheten för desamma sammanvägs
till en skredrisk. Metodiken utvecklades primärt för att användas i två konkreta
projekt, de två Göta älvutredningarna. Den är emellertid generell till sin natur
och borde därför kunna få ett vidare användningsområde. Detta är dock inte
detsamma som att metodiken kan appliceras rakt av i alla projekt. De utförda
analyserna var översiktliga till sin karaktär, vilket har präglat den valda metodi
ken. Som alla enskilda projekt hade de även en begränsad budget- och tidsram.
Att hålla sig inom dessa ramar har inneburit att olika delar av metodiken har
utvecklats olika mycket. Rapporten bör därför ses som ett första steg i ett arbete
med att ta fram en generell metodik för skredriskanalys. Den erfarenhet som
uppnåtts i de utförda utredningarna är därvid en mycket viktig grund i ett sådant
arbete. Det är därför vår förhoppning att föreliggande rapport skall kunna vara
det första steget i utvecklingen av en generell skredriskmodell. Nedan ges några
synpunkter på vad vi tycker skall prägla en sådan modell.
Vid framtagande av nya arbetsmodeller, beräkningsmetoder är det lämpligt att
ställa upp ett antal krav och önskemål om vad man vill uppnå med den nya me
teden. För en framtida modell för skredriskanalys skulle sådan krav och önske
mål kunna vara

• Kommunicerbar. Det yttersta syftet med en skredriskanalys är att ta fram ett
beslutsunderlag för olika alternativ. Resultatet av analysen måste därför
framställas på ett sådant sätt att det går att förstå även av icke-experter på
skredriskanalys. Även i själva analysfasen måste man tänka sig att ett flertal
personer med olika bakgrund medverkar. För att underlätta arbetet bör man
sträva efter att göra metoden så enkel som möjligt.
• Bred förankring. Nya rutiner och arbetssätt medför ofta, åtminstone i ett
inledningsskede, ett merarbete. Eftersom dagens arbetsklimat präglas av
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högt tempo innebär detta att de flesta av oss lätt ställer oss tveksamma ti Il
nymodigheter. Nyttan med en ny modell måste kompensera det merarbete
det innebär att börja tillämpa modellen.

• Igenkännande. Geotekniken präglas av ett stort antal metoder, vilka bygger
på empirisk grund. Det är viktigt att den kunskap och erfarenhet, som är
inbyggd i vår empiri tas till vara i nya metoder. Även arbetet med att införa
en ny metod underlättas om metoden upplevs som en fortsättning av dagens
praxis.
• Realism. Skredriskanalysen utgör en del av ett besluts underlag. För att
åstadkomma ett optimalt val måste därför resultatet av analysen vara rele
vant för den aktuella situationen. Detta förutsätter att den nya modellen inne
bär en realistisk, om dock inte exakt, beskrivning av verkligheten.
• Samstämmighet med normer. För att kunna utnyttja en ny metod krävs att
resultaten av metoden inte strider mot de krav samhället ställer. Detta inne
bär inte att en ny metod nödvändigtvis måste överensstämma med aktuella
normer. I den mån den nya metoden innebär att ny kunskap tillförs är det
kanske istället normerna, som skall ändras.
• Möjlighet till förbättring. Va1je ny metod bör endast ses som ett led i en
ständig utveckling. Svårigheter att förnya en metod innebär en risk att man
håller kvar vid gamla metoder även om sedan ny kunskap motiverar förnyel
se.
Stora infrastrukturprojekt, industrietableringar etc föregås ofta av ett antal olika
planerings- och projekteringsskeden. Projekteringen av ett vägprojekt till exem
pel delas upp i förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandl ingsskede. På
liknande sätt görs stabilitetsutredningar enligt skredkommissionens anvisningar
i olika skeden - geoteknisk besiktning och överslagsberäkningar, detaljerad
utredning, fördjupad utredning samt kompletterande utredning (Skredkommissi
onen, 1995). Även en skredriskanalys måste kunna utföras i olika etapper med
olika syften och behov av insatser. I Figur 7.1 ges en översiktlig bild av hur
flödesschemat för en generell skredri skmodell kan se ut.
Skredriskmodellen enlig t Figur 7.1 bygger på att skredriskanal ysen delas upp i
två separata delar, en konsekvensbeskrivning och en stabilitetsbeskrivning. För
ett översiktligt skede är det rimligt att tänka sig att dessa beskrivningar är kvali
tativa. I den mån analysen behöver fördjupas bör beskrivningarna vara utfonna
de så att de kan kompletteras och utgöra underlag för nästa analysskede. I
skredriskmodellen måste också finnas en modell för hur de två beskrivingarna
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kombineras till en redovisning av risken. Riskmatrisen använd i Göta älvutred
ningarna är en sådan modell. Vid beslut där man måste proritera mellan olika
alternativ bör man sträva efter en kvantitativ skredriskmodell, dvs uttrycka ris
ken helt eller delvis i mätbara tenner. För detta krävs att konsekvenser kan
kvantifieras samt att stabiliteten kan bestämmas som en skredsannolikhet. Att
kvantifiera konsekvenser är inte okontroversiellt. Hur jämför man t ex antal
döda med ekonomiska skador. Detta är dock inte något problem , som är unikt
för skredanalyser utan är ett allmänt problem vid samhälleliga prioriteringar.
Det är därför önskvärt att mode ller för konsekvensbeskrivning inte utvecklas
specifikt för geotekniska problem utan att man kan använda samma modell för
att beskri va t ex miljökonsekvenser och konsekvenser av skred. Att beskriva
stabiliteten i sannolikhetstermer är ett mer renodlat geotekniskt problem. En
relativt stor del av den föreliggande rapporten handlar om hur detta kan göras.
För att utföra nödvändiga matematiska be räkningar kan man utnyttja datorpro
gram. Beräkningar bör därför inte i princip utgöra något hinder för den enskilde
projektören. För att beräkningarna skall vara meningsfulla krävs dock att osä
kerheter kan beskrivas på ett relevant sätt. En modell för kvantifiering av osä
kerheter är följ aktligen en väsentlig del av en genere ll metod för skredriskana
lys .
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BilagaA

BERÄKNINGSEXEMPEL
Inledning

I denna bilaga ges exempel för de i kapitel 4 beskrivna beräkningsmetoderna:
•

Enkel analys

•

Fördjupad analys

•

Utförlig analys

Metoderna illustreras med beräkningar för en slänt enligt Figur A 1.

v+23

_ V:__+_14
_ _ _,,,-; - - - - - - - - 

V

--- --- ---------

----- ------

c'=2kPa

+12

40 m

Cu~O

+17

kPa

'1>'=30°

+1 ,5~a/m

Y-= 16 kN/m 3

från nivån + I
\
\

Figur AI.

V

\

Se ktio n ge nom slänt. Geometri och indata för traditionell analys.
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Traditionell analys

I Figur A2 visas resultat för traditionell analys av slänten med programmet
SLOPE/W.

Llngd (m)

Figur A2.

Llngd (m)

Resultat av odränerad respektive kombinerad analys.

Enkel analys

Analysen innebär att skredsannolikheten beräknas utifrån ett ansatt värde på
variationskoefficienten för F. Skredsannolikheten blir olika beroende på om
säkerhetsfaktorn F antas normalfördelad eller lognormalfördelad. Säkerhetsin
dexfi beräknas enligt

F-I

JJ=VF ·F

(4-5)

respektive

JJ z

ln(F)

(4-6)

VF
medan skredsannolikheten beräknas enligt

Pr= cJ> (- /J)
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I Tabell Al visas resultatet av den enkla analysen om VF antas variera frän 5 %
till 25 % och med ett medelvärde på säkerhetsfaktom Fe= 1,35, dvs lika med
resultatet för traditionell, odränerad analys, se Figur A2.
Tabell Al.

Resultat av enkel analys.

5%

10%

15 %

20%

25%

5,19
1,0-10·7

2,59
4,8·10·3

1.73
0,04

1,30
0,10

1,04
0,15

6,00
9,8·10·10

3,00
1.4·10·3

2,00
0,02

1,50

O.D?

1,20
0,11

Variationskoefficient VF

=

F Normalfördelad

/3 enl Ekvation (4-5)
Skredsannolikhet p1
F

=Lognormalfördelad

/3 enl Ekvation (4-6)
Skredsannolikhet p1

I Figur A3 visas en jämförelse av den beräknade skredsannolikheten för de två
olika antagandena om F .

-------

0. 1
0.01

,,
,,,

,
I

I

I

10

15

20

25

V[%J

F=norm
F=lognorm
Figur A3.

Skredsannolikheten som funktion av variationskoefficienten VF.
Medelvärde Fc=l,35
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Utökad analys
Analysen innebär att skredsannolikheten beräknas utifrån en formulering av
säkerhetsindexfi enligt ekvationen
(4-11)

Analysen görs i fyra steg:
• Kalibrering av beräkningsparametrar utifrån resultatet av traditionell analys
•

Bestämning av medelvärden

•

Bestämning av spridning

•

Beräkning av säkerhetsindex och skredsannolikhet.

Kalibrering av beräkningsparametrar
Säkerhetsfaktom beräknas enligt
(4-15)

För en enkel slänt enligt nedan kan pådrivande moment beräknas med vätskea
nalogien.

c·II

1-1

- -- ,,-,.,.-=- - - -
Figur A4.
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Beteckningar för beräkning av pådrivande och mothållande moment.
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Med beteckningar enligt Figur A4 erhålls
(A-1)

På motsvarande sätt erhålls för minskningen av pådrivande moment av yttre
vattentryck
2

[g2

}

Mw =v/w -Hw ·H · - +g·c
2

v/ w

2

(b·c+e+l)

(b2 +1)

-Hw -H·--'------'-'V
·Hw3 ·-6
2
/ w

(A-2)

Mothållande moment av jordens skjuvhållfasthet blir
(A-3)

M c, = (8 +e)·r 2 -H 2 .Z,-u

där beteckningen c u används för att understryka att det är det genomsnittliga
värdet av skjuvhållfastheten längs med glidytan, som skall användas i beräk
ningen.

R-;;;37111

• 8m
S1~7m

v·'/
22m

c,.=20kPa

9m

Figur AS. Aktue ll s länt .
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För den aktuella slänten med mått enligt Figur AS erhålls

My= 53 181 kNm
och

Den genomsnittliga skjuvhållfastheten kan uppskattas till

kPa
--;;- = 20 · 7 + 24 · 7 + 33 · 46 =
30 4
u
60
'
vilket ger
M Cu

= (l +0,58) · 372 · 30,4 = 65 755 kNm

Tillskott av 'olinjärhet' på aktivsidan uppskattas till

f.M q

= 16 · 25 · 8 = 3 200 kNm

Motsvarande 'olinjärhet' på passivsidan ger

Mp =16·34·8,5= 4 624kNm
För att kontrollera kalibreringen beräknas säkerhetsfaktom

F =
C

65755
= l 35
(53181+3200)-(2910+4624) >

dvs i överensstämmelse med den traditionella analysen.
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Bestämning av medelvärden
För att bestämma pådrivande tryck beräknas först en ekvivalent slänthöjd som

H ckv

M +,6,M 9
Y
-H
M

=

(4-16)

y

dvs

= 53 181 + 3 200 · ll = l1 66 m

H

53181

ekv

'

På motsvarande sätt beräknas ett ekvivalent vattendjup enligt

~
M

H w,ekv = ~ --

y

•

H

(4-17)

vilket ger

H w,ekv

=

2910+4624 ·l1= 4 l 4 m
53181
'

Ekvivalent pådrivande tryck kan då beräknas i enlighet med Ekvation (4-13)
som
Pct,ekv

= Y · H e kv -Yw· H w,ekv

(A-4)

Alltså
P ct,ekv

=16- 11 ,66 - 10 · 4,14 =145 kPa

Slutligen bestäms stabilitetstalet utifrån Ekvation (4-13) till

N
C

=F

.

p
d,ekv

(A-5)

C

vilket ger

N
C

145
=1 35 · 30
=6 '44
4
'

'

Skredriskanalys i Göca älvdalen

87

Bestämning av spridning
Stabilitetstalet är en funktion av släntlutningen, se Figur 4.3. Antag att osäker
heten i bestämning av släntens utbredning ges av standardavvikelsen CJ8 =2 m.
För den aktuella slänten innebär detta att standardavvikelsen för släntlutningen
kan uppskattas som medelvärdet av en variation ± CJ8 = ± 2 m

H

atan

-atan

B-CJB

H
B+CYB

(A-6)

(Ja~ - - ' ' - - - - ' - 2 - - _ . __ __,_

vilket för den aktuella slänten ger

/

11

/

~

11

atan
(5 a

~

_

- atan - - 
40- 2
40+2
_,.__ _.,___ _.,____ _..,_ = 0,7°
2

Derivatan för Nc för den aktuella slänten ges approximativt av Figur 4.3 för
aktuell släntlutning till

vilket medför att standardavvikelsen blir ungefär
(JN
C

= 0,16 ·0,7 = 0,11

och på motsvarande sätt variationskoefficenten

Om skjuvhållfastheten antas variera med

CJ

Cu

= 2 kPa erhålls

ve= 2/30,4 ~ 7 %.
På samma sätt ansätts osäkerheten i jordens tunghet;
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CJY

= 0,5 kN/m 3, vilket ger
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Vy= 0,5/16

= 3 %.

Slutligen uppskattas osäkerheten i slänthöjd resp vattendjup;
<YHw = 0,5m, dvs

<YH

= lm resp

resp
V Hw = 0,5/2 = 25 %
Variationskoefficienten VPct för pådrivande tryck kan nu bestämmas med hjälp
av Ekvation (4-18) och ( 4-19)

(A-7)

vilket ger

2

J16 2 · 11 55 2 · (0 03 + 0 09
V =
'
'
'
pd
145

2

)

2

+ 10 · 3 97 2 · 0 25 2
'
'
= 14%

Bestämning av säkerhetsindex och skredsannolikhet
Säkerhetsindexfi bestäms enligt

/3

z

ln(µN ) + ln(µ0
C

~V

N

2

+V

C"

) -

]n(µp )

u

2

d

+V

P"

(4- 11 )

2

vilket ger

/3 = In(6,44) + ln(30,4) 2

2

ln(l 45)

~0,02 +0,07 +0,14

2

= 0,30 = 1 9
0,16

dvs ett medelvärde av säkerhetsmarginalen, m
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= ln(F), på
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Jl1n(F)

= 30 %

och en standardavvikelse för densamma (eller approximativt en variationskoef
ficient för säkerhetsfaktom) lika med

Slutligen bestäms skredsannolikheten enligt

p f = <I>(_-/J)

(4-7)

Alltså blir skredsannolikheten i detta fall
<I>(_-1,9)

=3 %

Utförlig analys
I detta avsnitt illustreras den utförliga analysen. Beskrivningen är begränsad till
kombinerad analys. 1l

Arbetsgång
Beräkning av
• Beräkning av
• Beräkning av
• Beräkning av
• Beräkning av
• Beräkning av

ekvivalent linjär slänt
pådrivande moment för glidytan enligt traditionell analys
genomsnittlig kombinerad skjuvhållfasthet
mothållande moment
stabilitetstal och säkerhetsfaktor
säkerhetsindex och skredsannolikhet.

Ekvivalent slänt
Med beteckningar enligt Figur A6 kan en ekvivalent linjär slänt beräknas med
x-koordinate rna för tå respektive krön Uämför Alen, 1998c, App.)

I)

Odränerad analys görs på samma sätt, dock att bestämningen av genomsnittlig, odränerad

skjuvhållfasthet blir enklare i detta fal l.
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.·-,"-

(X2,Y2) -r

(x1,Y12 · "

'
A2=0
Figur A6.

Beteckningar för beräkning av en ekvivalent linjär slänt

fJ ·i/I2 · AL · H · BO - 2 · Aa L · H  A1:.
= B _ A1:. + "'1/.J
o
H
+ xo
2

X tå

AL -

xk,ön

JJ ·J2 · A1:. · H · B

-

2 · Aa1:, · H - A/

=Bo - - - - - - = - - - - -0- - - - - -- - -- + Xo
H

(A-8)

(A -9)

211

med beteckningarna B0=x 11 -x 0 och H=y 11-y 0 samt AL=

och

j=I

211

Aa1:.

L, Aj

= I, Aj ·aj
j =I

I det senare uttrycket betecknar aj x-koordinaten för tyngdpunkten av delarean
Ar Den sålunda beräknade slänten har samma tyngd och samma tyngdpunkt,
dvs samma pådrivande moment, som den aktuella slänten.
I Tabell A2 ges koordinater för den aktuella slänten medan Figur A 7 visar mot
svarande ekvivalenta slänt.
Tabell A2.

i
X-t

yi

0
20
12

Koordinater för aktue ll slänt.

1

22
14

2
25
15
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27
16
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22
18

5
38
19

6
50
22

7
60
23
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(53 ,l ; 23)

H=llm

8=38.2 m

Figur A7.

Ekvivalent linjär slänt.

Pådrivande moment
På samma sätt som i den utökade analysen kan pådrivande moment beräknas
med hjälp av vätskeanalogien, dvs oberoende av jordens skjuvhållfasthet. Data
för dimensionerande glidyta, med beteckningar enligt Figur A4, ges i Tabell A3
nedan. Tabellens värden svarar mot dimensionerande glidyta för kombinerad
analys enligt Figur A22l.
Tabell AJ.

Data för dimensionerande glidyta enligt kombinerad analys.

H

b

C

g

,.

e

8

E

Il m

3,82

1,54

0

3,82

2,49

0,87

0,43

Det pådrivande momentet beräknas på samma sätt som i den utökade analysen i
föregående avsnitt. I detta fall med en uträknad ekvivalent slänt behöver ingen
justering göras för 'olinjärhet' . Däremot behöver en justering, !::!.M_w, eventuellt
göras för den del av yttre vatten, som befinner sig nedanför den ekvivalenta

2
)

Dimensionerande glidyta enligt traditionell analys jämfört med dimensionerande glidyta utifrån

en noggrann skredsannolikhetsberäkning avviker något från varandra. Skillnaden i skredsannolik
het för de olika glidytorna är emellertid i allmänhet marginell variör skredsannolikheten, i för
enklande syfte, normalt kan beräknas för den 'traditionella' glidytan .
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slänten, se släntfoten i Figur A 7. Detta tillskott t::,,.Mw erhålls genom en enkel,
geometrisk betraktelse. 3l I Tabell A4 ges resultatet för den aktuella glidytan.
Tabell A4.

Pådrivande moment. Dimensionerande glidyta för kombinerad analys.

Mw
47 900 kNm

l 750 kNm

550 kNm

45 600kNm

På dimensionlös form kan det pådrivande momentet skrivas som, jfr Ekvation
(4-21)

M

(A-10)

m =--s
s r·H 3

vilket ger

m
s

= 45 600 = 2 14
3
16-11

'

Genomsnittlig skjuvhållfasthet - kombinerad analys
Kombine rad skjuvhållfasthet i en punkt längs glidytan kan beräknas enligt

c
komb

· lc'+(r·h1amel
l -u)·tan(</>)
= mm
- ----='-"~---
tan(</>)·tan(a)
l+ - -----'--'-----
F

(4-20)

Glidytan kan delas in i olika delsektorer mht till parametrar som styr hållfasthe
ten, se Figur A8.

3
)

Inverkan av Ll.Mw är i allmänhet liten.
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Figur AS.

Indelning av glidyta i olika delsektorer mht till hållfasthetsparametrar.

Genom att teckna explicita uttryck för skjuvhållfasthet respektive portryck för
olika delsektorer längs glidytan erhålls ett uttryck för hållfastheten enligt den
principiella skrivningen
(A-11,a-c)
dvs Ekvation (4-20) får det principiella utseendet

Ckomb (~)

= f •[cu ,U ,hlamell] = f

* 1/1 (~)

J 2(~) ,j~(~) ] = f

(~)

(A-12)

Eventuellt artesiskt tryck beräknas enklast genom att, mht till den hydrauliska
gradienten i, justera värdet av Yw till ( l +i) Yw vid beräkning av portryck (men
inte vid beräkning av yttre vattentryck).
Som alternativ till Ekvation (A-12) kan skjuvhållfastheten (och på motsvarande
sätt portrycket) tecknas som funktion av det horisontella läget av en punkt längs
glidytan
(A- 13)
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dvs
Ckomb(

(A-14)

x)= fk(x)]= g(x)

I Figur A9 visas portryck och skjuvhällfasthet beräknat enligt Ekvation (A-14),
dvs som funktion av en horisontell x-koordinat.

0
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=

::,
0.
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~
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30

20
X

40

50

[m]

Odränerad skjuvhållf.
Kombinerad skjuvhållf.
Portryck

Skjuvhållfasthet och portryck längs med glidytan.

Figur A9.

Den genomsnittliga skjuvhällfastheten erhålles genom intergralen
(A-15)

där S är den totala längden av glidytan, dvs (å+t;)-R om 8 och t: enligt Figur A4
anges i radianer. För den aktuella glidytan blir

ckomb

= 24,lkPa

(och c 0

4)

=28kPa )4l

Dessa värden avser det statistiska medelvärdet av den genomsnittliga skjuvhållfastheten.
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Mothållande moment
Med kännedom om den genomsnittliga skjuvhållfastheten kan mothållande mo
ment beräknas:
(A-16)

dvs i det aktuella exemplet

MR =(0,87+0,43)-42 2 ·24=55000kNm
I dimension lös form kan momentet skrivas i enlighet med Ekvation (4-21)

mR

M

=

R

ckomb ·

(A-17)

?

H-

vilket ger
m = 55 000 = 18 9
2
R

24-11

'

Stabilitetstal och säkerhetsfaktor
Stabilitetstalet N är en geometrisk formfaktor, vilken beräknas som
(4-22)

vilket för den aktuella glidytan ger

N = 18,9 =8 8

2,14

'

Beräkningen kan kontrolleras genom att beräkna säkerhetsfaktom enligt den
generella formeln

F
komb

96

= N ·Ckomb
Y·

H

(4-1)
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vilket i detta fall ger

8,8-24

Fkomb

=- -- = 1,2
16 · 11

dvs i överensstämmelse med den traditionella analysen5 >.

Säkerhetsindex och skredsannolikhet
Säkerhetsindex beräknas enligt

(4-23)

Om indata för traditionell, deterministisk analys betraktas som medelvärden,
behöver endast variationskoefficienten för N, ckomb' y respektive H bestämmas
för att beräkna säkerhetsindex. Stabilitetstalet kan ses som en funktion N(d, b)
för en given glidyta, jfr Figur 4.3. Standardavvikelsen kan då tecknas som med
e lvärdet

(A-18)

I Alen (1998) är explicita formler för stabilitetstalet enligt figur 4.3 givna.
Dessa kan med fördel användas för att skatta crN enligt ovan 6>.
Spridningen av skjuvhållfastheten kan skattas på motsvarande sätt som sprid
ningen för stabilitetstalet, dvs som ett medelvärde ± en standardavvikelse av

5

>

I den illustrerade beräkningen har siffervärden avrundats. En beräkning med fler decimaler ger

f komb= I , 18

6

)

Formlerna gäller bara strikt för odränerad analys. Noggrannheten för att skatta spridningen av

N är dock tillräcklig även för annan analys. Däremot bör de användas med urski ljning för tradi
tio nell bestämning av säkerhetsfaktorn annat än för odränerad analys av homogena s länte r och
med enkel geometri.
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aktuella indata. Skjuvhållfasthetens tillväxt är dock inte lika 'krökt' som föränd
ringar av stabi litetstalet. Av denna anledning kan man nöja sig med den enklare
ansatsen
(A-19)

där den första termen är den tidigare beräknande genomsnittliga skjuvhållfast
heten ckomb = 24 kPa och den andra termen är motsvarande beräkning utifrån
indata 'medelvärdet - en standardavviklse'.
Spridningen av jordens densitet och slänthöjden kan normalt ansättas direkt
utifrån osäkerheten i givna förutsättningar för ett aktuellt projekt. I Tabell AS
ges beräknade och ansatta spridningar i det aktuella exemplet. I tabellen ges
även antagna medelvärden och beräknade variationskoefficienter.
Tabell AS.

Medelvärden och spridning för indata för beräkning av säkerhetsindex

Medelvärden p
Standardawiklese cr
Variationskoefficient =dp

f

Bekv

b

N

cu

38m
2m
5,3%

3,48
0,18
5,2 %

8,8
0,22
2,5%

28kPa 2kPa
30°
2kPa7l 0,5kPa 10
7,1%
3,3%
25%

C

ckomb

r

/J.

H

24 kPa 16kN/m3
2,0 kPa 0,5kN/m3
8,3% 3,1%

11m
1m
9,1%

Medelvärdet för den dimensionslösa säkerhetsmarginalen m = ln(F) erhålls som
täljaren i Ekvation (4-23), dvs

µln(F) = ln(µN) + ]n(µc) - ]n(µ.y) - ln(µH)

(A-20)

Indata enligt Tabell AS ger medelvärdet

µ 1n(Fl = ln (8,8) + ln(24) - ln(l 6) - ln(l 1) = 0,18

7

)

Beräkningen är baserad på ett antagnade att spridni ngen av odränerad skjuvhållfasthet är kon

stant med djupet, dvs tillväxten är konstant. Erfarenhet från bl a de båda Göta älvutredningarna
visar att detta är en bättre approximation än ett antagande om konstant variationskoefficient,
dvs en spridning som växer med djupet.
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På motsvarande sätt erhålls standardavvikelsen som nämnaren i
Ekvation (4-23):
(A-21)

vilket med antagna värden ger

(jln( F)

= Jo,025 2 +0,083 2 +0,03 12 +0,091 2 =0,13

Variationskoefficienten för säkerhetsfaktom F är alltså i detta fall VF = 13 %,
eftersom o-111 (Fl :::: V F·
Säkerhetsindex beräknat enligt

/3 = µln(F)
(jln(F)

= 0,18 =l, 4
0, 13

(4-23)

ger

= 14
/3 = 0,18
0,13 '
På samma sätt som i den enkla respektive den utökade analysen bestäms slutli
gen s kredsannolikhe ten enligt

(4-7)
vilket ger skredsannolikheten
Pr = q>(-1,4)

=8 %
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BilagaB

EXEMPEL PÅ KARTMATERIAL

Resultatet från de skredriskanalyser längs Göta älvdalen som beskrivs i denna
rapport redovisades bl a med hjälp av skrafferingar och färglagda fält på kart
blad över området.
De fyra skredriskklasserna (försumbar, någon, viss respektive påtaglig), jfr Av
snitt 1.2. 1, redovisades med olika skrafferingar, se sidan B-2. Skredrisknivåerna
(sammanvägningen av sannolikheten av att ett skred ska inträffa och konse
kvensen av att ett skred inträffar) enligt riskmatrisen i Tabell 1.3 har angivits
med färglagda fält. Dessutom har respektive talpar angivits. Godtagbar risknivå
har givits gul färg, osäker risknivå orange färg och ej godtagbar risknivå röd
färg.
Kartmaterial har framställts för dåvarande utbyggnad samt maximal utbyggnad
enligt föreslagna planer.
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Teckenförklaring
Stabilitetsklasser

Skredrisk.nivåer

~..

D

4

2

,' ..,r
•

1
,.

-samhilllsutvcckling
med vissa förbehåll

Osäker risknivå

3

~·~.•..

Godtagbar risknivå

-alltid utrednings
behov

•
•

Ej godtagbar risknivå
-förebyggande Atglrder
fordras

Skredriskklasser
Anges med talpar, exi:mpelvis 2/3, dar
2 anger stabilitetsklass och 3 aktuell
konsekvensklass.
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