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FÖRORD 

Föreliggande rapport beskriver och behandlar riskvärdering 

och beslutsteori för lerslänter samt ger förslag på en 

metodik att klassificera skredrisk i lerslänter. 

Klassificeringen erfodras för prioritering av åtgärder 

mellan olika slänter där risk föreligger. 

Vid värdering av risken för skred i olika lerområden måste 

konsekvensen av ett eventuellt skred kopplas ihop med 

sannolikheten för ett skred. Ett utredningsarbete startade 

därför 1988 med bidrag från Byggforskningsrådet (BFR) och 

Statens Geotekniska institut i syfte att ge förslag till 

metod för riskklassificering av lerslänters stabilitet. 

Detta utredningsarbete har bedrivits av Bo Berggren, SGI, 

och Jan Fallsvik, SGI. Till denna del av utredningen har en 

referensgrupp varit kopplad. I referensgruppen har följande 

personer ingått: 

Per Ahlberg, SGI 

Folke Ohlsson, Konsultföretaget GF 

Jan Schälin, SGI 

Stig Sjöstedt, Räddningsverket 

Förutom dessa personer har Elvin Ottosson, SGI, Tommy Rosen

berg, Räddningsverket, samt Leif Viberg, SGI, bidragit med 

värdefulla synpunkter. 

Arbetet har senare utvidgats att omfatta även en allmän 

beskrivning av problemet. Denna del av utredningen startade 

1990 och har finansierats med medel från Skredkommisionen. 

Utredningsarbetet har bedrivits av Staffan Hintze, KTH, och 

Håkan Stille, KTH. 
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För att rationalisera och samordna utredningsarbetet har de 

båda arbetsgrupperna vävt samman sina utredningar till denna 

gemensamma rapport. Staffan Hintze och Håkan Stille har 

huvudsakligen utformat avsnitt 4-7 samt Bo Berggren och Jan 

Fallsvik avsnitt 8-12. Övriga avsnitt har utformats 

gemensamt. 

Rapporten är skriven så att den förhoppningsvis kan användas 

i olika utredningsstadier och beslutssituationer. Den går 

inte djupt in i teorier utan där det krävs en mer ingående 

förklaring till bakomliggande teorier finns som regel en 

hänvisning till annan litteratur. 

Under utredningsarbetet har information gått ut till 

Räddningsverket, kommuner och geotekniker så att berörda 

parter har kunnat lämna synpunkter. 

Linköping/ Stockholm i februari 1991 

Arbetsgruppen 

Bo Berggren Jan Fallsvik Staffan Hintze Håkan Stille 
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PREFACE 

The present report describes and deals with risk analysis 

and decision theory for clay slopes. The report is proposed 

at the request of the working group for calculation models 

in The Commission on Slopes Stability. It contains a general 

description ofrisk analysis and decision theory for clay 

slopes. The report presents a proposal toa method for risk 

classification on the stability of clay slopes. The aim of 

the classification is to use it for making priorities 

between slopes exposed to risks. 
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1 INLEDNING 

1 . 1 Uppläggning, uppdelning och syfte 

Riskvärdering är en viktig uppgift för ingenjören inom 

byggnadsområdet. Med värderingen som bas ska beslut fattas. 

Inom grundläggningstekniken och speciellt i samband med 

analys av lerslänters stabilitetsförhållanden är det viktigt 

att fatta riktiga beslut för att välja "rätt" förstärknings

eller undersökningsmetod, eftersom det efterföljande 

byggandet förutsätter en stabil och säker grundkonstruktion 

(jämför Byggnadsstadgans krav på stadga och beständighet för 

grundkonstruktioner). 

Begreppet risk används idag på tre olika sätt: 

1. Som sannolikheten för en oönskad händelse 

2. Som konsekvensen av en oönskad händelse 

3. Som produkten av sannolikheten för och konsekvensen 

av en oönskad händelse 

Det synsätt som författarna anser ska gälla i 

skredsammanhang, och som följaktligen blir rapportens 

definition, är det tredje synsättet som tar hänsyn både till 

sannolikhet och till konsekvens. Till detta bör kopplas en 

faktor som tar hänsyn till ett skredförlopps 

utbredningshastighet. Denna påverkar möjligheten att ingripa 

i ett händelseförlopp när det väl har startat eller 

möjligheterna att fly undan en hotande katastrof. 

En risk med ovanstående definition kan således påverkas 

genom att en eller flera av de tre faktorerna, sannolikhet, 

konsekvens eller utbredningshastighet, förändras (ökas eller 

minskas). 
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Målet med en riskvärdering är således att ange skredrisken, 

dvs sannolikheten för och konsekvensen av ett eventuellt 

skred samt föreslå och bedöma en angelägenhetsgrad vid 

prioritering mellan aktuella slänter. Till denna 

riskvärdering bör sedan knytas tillräcklig information 

form av ingenjörsmässiga förslag till lämpliga åtgärder. 

Att fatta beslut innebär att man ställer en aktuell risknivå 

förhållande till den risknivå som man är villig att 

acceptera. För att klarlägga den accepterade risknivån kan 

man ställa upp vissa beslutskriterium som varierar beroende 

på enskilda eller juridiska värderingar. En slänt kan 

således betraktas som "säker" då den aktuella risknivån 

understiger den accepterade. 

Att bestämma sannolikheten för olika händelser och att 

utreda konsekvenserna är av betydelse. Det är också av 

betydelse att kunna få en förvarning och en uppskattning av 

hastigheten av en oönskad händelseutveckling. Detta kan vid 

lerslänter i vissa fall åstadkommas med ett 

skredvarnings system. 

Vi har i den här rapporten valt att beskriva och behandla 

riskvärdering för lerslänter på följande sätt: 

* I avsnitt 1-2 ges en allmän beskrivning av 

riskvärdering och beslutsfattande samt 

motiv och bakgrund till rapporten. 

* I avsnitt 3 redogörs för säkerhetsbegreppet 

och metoder för att beräkna och definiera 

"säkerhet" 

* I avsnitt 4 redogörs för de faktorer och 

kriterier som styr riskbenägenheten och 

beslutsfattandet. 
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* I avsnitt 5 ges förslag till principiella 

lösningar för att öka kunskapen i ett 

beslutsskede samt förslag till riskreduktion 

dvs åtgärder för att minska sannolikheten, 

konsekvensen eller utbredningshastigheten av 

en oönskad händelse. 

* I avsnitt 6 och 7 beskrivs hur beslutsteorin 

kan användas för riskvärdering. Här behandlas 

de analysredskap som används inom besluts

teorin för bedömning av sannolikhet och 

konsekvens. 

* Avsnitt 8 och 9 behandlar inverkande faktorer 

på analys av stabiliteten. Vidare beskrivs 

värderingsgrunder för sannolikhet för och 

konsekvens av jordskred. 

* De geotekniska undersökningsmetoder och 

analysmetoder som i allmänhet används till 

grund för beräkning av lerslänters 

stabilitet beskrivs översiktligt i 

avsnitt 10 och 11. 

* I avsnitt 12 presenteras ett förslag till 

metod för riskklassificering av lerslänters 

stabilitet baserat på de i avsnitt 8 

inverkande faktorerna. Detta system är 

framtaget i samråd med bl.a Räddningsverket. 

Klassificeringen föreslås ska användas för 

prioritering av åtgärder mellan olika 

"riskslänter". 

* Slutligen ges i avsnitt 13 förslag till 

fortsatt forskning inom området. 
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Genom projektet kan det fastställas att: 

1. Den osäkerhet som idag präglar handläggningen av 

riskvärdering av lerslänter kan väsentligt minskas. 

2. Handläggningen av riskvärderingen blir enhetlig och 

därmed möjliggörs en riktigare prioritering mellan 

olika riskslänter. 

3. Förståelsen för analys av lerslänters stabilitets

förhållanden ökar. 

4. Genom beslutsteori kan konsekvenser och sannolikheter 

beaktas på ett mer realistiskt sätt. 

1 . 2 Motiv och bakgrund för föreslagen 

riskvärderingsmodell i kapitel 12. 

Analys och värdering av lerslänters stabilitetsförhållanden 

är ett område som ständigt engagerar geotekniker, teknik

experter och politiker. En av anledningarna är att det inte 

är möjligt att exakt analysera förhållandena. Detta ger 

upphov till en diskussion om gränsdragningar. Exempelvis kan 

jordens struktur och egenskaper inte utredas in i minsta 

detalj. Meteorologiska och hydrologiska förhållanden kan 

inte förutses med exakthet. Skredfrekvensen i området, dvs 

den historiska aspekten, har betydelse, men är många gånger 

okänd. Samhällets framtida utveckling ska vägas in. Boende 

riskområden ska informeras om förhållandena. Om 

förhållandena bedöms vara riskabla ställs krav på utrymning. 

Om skred ej utlöses inom överskådlig tid i ett riskområde är 

det vanligt att fastställda restriktioner beträffande 

byggande ifrågasätts och ibland tom åsidosätts. Eftersom 

förhållandena aldrig är lika från en lerslänt till en annan 

finns slutligen stort utrymme för subjektiva värderingar. 

i 
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Det finns således ett behov av en systematisk metod för 

beskrivning av risker i samband med riskvärdering av 

lerslänters stabilitetsförhållande. Metoden bör vara sådan 

att den kan användas i olika utredningsstadier och besluts

situationer. 

Enligt regeringens prop. 1985/86:150, bilaga 3, 

"Förebyggande åtgärder mm mot jordskred och andra 

naturolyckor" ska varje kommun, som ansöker om bidrag till 

förebyggande åtgärder, bifoga en riskvärdering. Syftet med 

riskvärderingen ska vara att prioritera "högrisk-områden" 

före "lågrisk-områden". Det beslutades därför att en metod 

för riskvärdering av lerslänter skulle utarbetas. En 

arbetsgrupp och en referensgrupp tillsattes. 

Arbetets mål var alltså att utveckla en metod för 

riskvärdering av lerslänter. Metoden skulle vara sådan att 

de faktorer som har betydelse för värderingen beaktas. Den 

metod som utarbetats tror vi är enkel att förstå, men inte 

så enkel att värderingen blir tveksam och därmed ger 

anledning till fortsatta diskussioner. Under utvecklingen av 

metoden har information givits till Statens Räddningsverk, 

kommuner och geotekniker så att berörda parter har kunnat 

lämna synpunkter successivt under utvecklingsarbetet. 
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2 RISKVÄRDERING 

Med risk avses i denna rapport sannolikheten för ogynnsamma 

händelser (olyckor) i kombination med konsekvenserna av 

dessa händelser och en eventuell inverkan av händelsens 

utbredningshastighet. Enligt den av Räddningsverket (1989) 

utgivna handboken "Att skydda och rädda liv, egendom och 

miljö" bör grundsynen i dessa frågor vara att riskkällor i 

första hand ska reduceras eller - om möjligt - elimineras. 

Alla riskkällor kan dock inte elimineras eller minskas 

tillräckligt. Därför behövs förebyggande och/eller 

avhjälpande åtgärder av olika slag. 

2.1 Definitioner 

Risken inom ett potentiellt jordskredsområde kan uttryckas 

som produkten av sannolikheten för och konsekvenserna av att 

ett skred inträffar. För att åstadkomma en internationell 

nomenklatur för riskbegreppen i samband med skred har FN

organen UNDRO och UNESCO (Varnes, 1984) föreslagit följande 

engelskspråkiga definition: 

* Natural hazard (H) - sannolikheten för ett 

potentiellt skred under en specifik tidsperiod inom ett 

avgränsat markområde. 

* Vulnerability (V) - sårbarheten hos de olika hotade 

objekten (människor, byggnader, anläggningar etc) om 

ett skred inträffar.Sårbarheten uttrycks i en skala 

från O (ingen skadegörelse vid skred) till 1 (total 

förlust vid skred). 

* Specific risk (Rs) - den förväntade skadegörelsen 

som orsakas av ett specifikt skred, dvs produkten 

H X V. 
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* Elements at risk (E) - befolkning, egendom, 

anläggningar etc som är i farozonen inom ett givet 

markområde. 

* Total risk (Rt) - det förväntade antalet förspillda 

människoliv, skadade personer,egendomsskador,ekonomiska 

skador etc utgör produkten Rs x E, dvs 

Rt =EX Rs =EX (H X V) 

Den senare definitionen är naturligare än att definiera risk 

enbart som sannolikheten för brott, dvs det som benämns 

natural hazard, H, enligt ovan. 

"Säkerhet" kan definieras som accepterad risk. En slänt sägs 

alltså vara "säker" när dess risk för skred är mindre än en 

viss, accepterad, risknivå. 

2. 2 Rådande syn på riskvärdering. 

Enligt Räddningsverket (Rosenberg, 1989) bör dock en alltför 

stark bundenhet till produkten av sannolikhet och konsekvens 

undvikas. Detta, menar Rosenberg, kan vara vilseledande om 

riskvärderingen mynnar ut i statistiska begrepp och 

siffervärden som inte är allmänt kända eller inte stämmer 

med den risknivå som människor accepterar. 

Enligt Möller (1986) är det viktigt att människor kan känna 

sig särskilt trygga i vissa miljöer, tex i bostaden. Det är 

därför inte fel att sätta högre pris på säkerheten i en 

bostad än på säkerheten på vägarna. Människorna bedömer 

dessutom allvarligheten hos en viss risk efter den kontroll 

man tror sig ha över händelseförloppet i en krissituation. 
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Riskberäkning med statistiska metoder innefattar en 

sannolikhetsutsaga, dvs man anger sannolikheten för att ett 

skred ska inträffa och detta anges i sin tur med en viss 

trovärdighet. Man måste således åsätta även utsagan en 

sannolikhet för att erhålla den totala sannolikheten för 

skred. 

Små sannolikheter är enligt Möller (1986) och Olsson & 

Stille (1978) svåra att uppfatta. Skillnaden mellan små 

sannolikheter förlorar lätt sin innebörd. Vad är skillnaden 

mellan en sannolikhet av 1/100, 1/1000 och 1/10.000? Det är 

därför svårt att välja mellan olika risker och det 

subjektiva omdömet riskerar att bli avgörande. 

För att statistiska modeller ska kunna införas måste kravet 

på säkerhet anges men vilken säkerhet ska väljas? Detta val 

är mycket svårt, bl a därför att man har för få och för 

dåligt undersökta inträffade skred - man kan oftast inte 

utföra en efterkalkyl på det inträffade skredet. Man kan 

dock för en viss konsekvens jämföra med kända sanno

likheter. Exempelvis är sannolikheten för en slumpmässigt 

vald svensk att dödas i trafiken under ett år ca 1/10 000 

(Holmqvist, 1978). 

Räddningsverket (Rosenberg, 1989) avsätter ens k riskmatris 

med anvisningar för prioriteringar, se fig.2.1. Metoden 

möjliggör en samlad bedömning av enskilda riskobjekt genom 

att klassificera dem i en matris. Matrisen i fig. 2.1 

beaktar inte konsekvensens utbredningshastighet, dvs 

möjlighet att ingripa i händelseförloppet med ett 

varningssystem. Inplacering av en risk sker med hänsyn till 

sannolikhet och konsekvens. Genom att uppskatta hur ofta en 

viss skadehändelse kan inträffa kan sannolikheten hänföras 

till någon av följande fem klasser i en stigande skala. 
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Klass Frekvens 

1. Liten sannolikhet Mindre än 1 gång per 1000 år 

2 . 1 gång per 100-1000 år 

3. Sannolik 1 gång per 10-100 år 

4. 1 gång per 1-10 år 

5. Mycket sannolik Mer än 1 gång per år 

Konsekvenser för människors liv och hälsa samt för miljö och 

egendom kan klassas på samma sätt som skadefrekvens. Även 

här kan fem klasser användas där 1 står för de lindrigaste 

konsekvenserna och 5 för de allvarligaste. Det analyserade 

riskobjektet exempelvis en lerslänt - kan alltså genom 

riskmatrisen karakteriseras med kombinationer av siffror 

från 1-5 för: 

* sannolikhet 

* konsekvens 

samt genom ytterligare utveckling av matrisen även : 

* utbredningshastighet (anger möjlighet till förvarning) 

Sannolikhet 

A B C D E 
FINNS 

Mxcket s:annolik 5 ENBART! 
~r In 1 gingJlr 

KRIG 

ÅTGÅRDAS1 gfogper 4 ,..,o,r OMEDELBART 

Sannolik 
3 ÅTGÅRDAS 

1vlnvpu 
10-,001,r 

ÅTGÅRDAS1 g-lngper 2 
100-,ooolr EVENTUELLT 

biten sannolikhet FÖRSUM•1 
Mindrt In 1 ghg per BART 

1ooolr 

Små Undriga Stora Mycket Katastro-
stora fala 

Konsekvenser 

Fig.2.1 Riskmatris med anvisningar för prioriteringar 
(Räddningsverket, Rosenberg, 1989) 
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Räddningsverket (1989) och Magnusson (1989) beskriver ett 

antal analysredskap som brukar användas vid behandling av 

samhällsrisker. Detta gäller t.ex checklistor, grovanalys 

översiktlig stabilitetskartering samt de sk trädmodellerna 

- felträdsanalys och händelseträdsanalys - som bygger på en 

systematisk uppställning av inbördes beroende händelser som 

presenteras grafiskt på ett sätt som kan liknas vid den 

grenade strukturen hos ett träd, se fig.2.2. Trädmodeller 

behandlas vidare i avsnitt 6 och 7. 

Trädmodellerna baseras på sannolikheten för att olika 

delhändelser ska inträffa givet att en bashändelse har 

inträffat. Enligt Ross (1988) är det inte möjligt att med en 

rimlig arbetsinsats beräkna sannolikheten för ett stort 

antal olika händelsekedjor. Man bör istället koncentrera 

riskanalysen till ett begränsat antal händelsekedjor som kan 

ge upphov till stora konsekvenser. 

Fig.2.2 Principen för ett händelseträd. En ursprunglig 

händelse kan generera nya händelser eller direkt 

ge upphov till påverkan (Sentler 1980) 

Räddningsverket beskriver i handboken "Att skydda och rädda 

liv, egendom och miljö" en relativ rankning samt 
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indexmetoder som används för att identifiera riskkällor och 

för att klassificera olika risker i industriella 

anläggningar för kemikaliehantering mm. Med ledning av 

detaljerade manualer bestäms olika risk- och bonusfaktorer 

utifrån vilka kemikalier som hanteras, utrustningens 

utformning, processegenskaper mm. Dessa numeriska faktorer 

används för att beräkna index för bl a brand- och 

explosionsrisk och "total risk". Indextalen anger vilken 

riskkategori sektionen faller inom. Bedömningen utgår från 

erfarenhetsmässiga jämförelsedata. Riskkategorin anger om 

riskreducerande åtgärder är speciellt motiverade. 

2 . 3 Rankningsmetoder för lerslänter 

Berggren (1982) har utformat en liknande relativ 

rankningsmetod för lerslänter i syfte att bedöma risken för 

jordskred. Sannolikheten för att ett jordskred ska inträffa 

i ett visst område sammanvägs med konsekvenserna av det 

eventuella skredet. Den aktuella släntens s.k "risk-index" 

anges grafiskt i ett diagram med beaktande av dels den 

beräknade korrektionsfaktorn (x-axeln) och dels den 

beräknade säkerhetsfaktor (y-axeln), se fig.2.3. Den 

undersökta släntens "risk-index" anges som en punkt i 

diagrammet. Som framgår i figuren har slänter med högst 

sammanvägd risk (sannolikhet och konsekvens) hamnat "långt 

ner till höger" i diagrammet. I figuren exemplifieras detta 

av att slänt nr 1 har högst riskindex medan slänt nr 6 har 

lägst riskindex. Slänt nr 4 och 5 har i stort samma 

riskindex trots att slänt nr 4 har lägre säkerhetsfaktor. 

Slänt nr 2 och 3 har samma säkerhetsfaktor men slänt nr 3 är 

"farligare" då den har högre riskindex. De olika fälten i 

diagrammet - A, B, C och D - anger riskklass. Till dessa 

riskklasser kan olika säkerhetsföreskrifter (restriktioner) 

och åtgärdsförslag kopplas. Dessa åtgärder kan sättas in för 

att förhindra eller begränsa ett begynnande skred. 
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Rankningen i detta diagram ger således ett beslutsunderlag 

för att bedöma i vilken turordning stabiliserande åtgärder 

ska vidtas vid en "valsituation" mellan olika slänter. 

,., 
0 

-;...; 

~ z,-.,~~---'--+-------::::~=--+
"" ~ 
:::, 

2 3 4 5 7 8 9 iO 

6ah.:to1t K = h.2·tz1·h.,· ......... lz12 

Fig.2.3 Klassificering av lerslänter m h t beräknad 

säkerhetsfaktor (Berggren, 1982) 

Även Kariala & Watkins (1988) samt Olsson (1987) har 

utvecklat riskvärderingsmetoder som bygger på principen 

relativ rankning, se den i projektet utförda litteratur

studien av Berggren & Fallsvik (1989). En ytterligare 

intressant metod har beskrivits av Baecher (1981). Denna 

behandlar s.k ''risk screening", vilket beskrivs som ett sätt 

att klassificera olika faktorer som kan orsaka risk. 

2 . 4 Nybyggnadsreglernas syn på riskvärdering 

I Nybyggnadsreglerna (BSF 1988:18) har man infört den sk 

partialkoefficientmetoden som huvudmetod för att verifiera 

olika konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Enligt 

Alen (1989) är det dock svårt att vid tillämpning av denna 

metod inom geotekniken välja "rätt" värde på 

partialkoefficienterna. Istället föreslås tillämpning av den 

alternativa sk ~-metoden, som är en sannolikhetsbaserad 
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dimensioneringsmetod. För utförlig redovisning, se IVA 

Pålkommissionens rapport nr 82 (1990). 

Följande delavsnitt sammanfattar~- metoden schematiskt. Ett 

säkerhetsindex (~) används för att beskriva konstruktionens 

(i detta fall släntens) tillförlitlighet. Ju högre värde på 

indexet desto högre tillförlitlighet råder. Ett brottvillkor 

formuleras matematiskt och ingående storheter beskrivs som 

normalfördelade stokastiska variabler. Släntens bärförmåga 

ges härvid ett medelvärde µR och en standardavvikelse CTR. På 

samma sätt ges belastningen på jorden ett medelvärde µs resp 

standardavvikelse as. Brottvillkoret definieras med 

säkerhetsmarginalen : 

M = R - S > 0; 

Även M har ett medelvärde µn och en standardavvikelse CTn som 

beräknas ur bärförmågans resp belastningens motsvarande 

värden och fördelningstyp. M kan illustreras med en 

fördelningskurva av "klocktyp" enligt fig.2.4. 

~ cr R-S 

R-S0 rnede 1v ärde 

Fig.2.4 P - metoden 
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Ju längre till höger från origo M:s "klockkurva" ligger, 

desto säkrare kan slänten betraktas vara. Säkerhetsindex ~ 

definieras som det antal standardavvikelser medelvärdet 

ligger från origo. Nybyggnadsreglerna anger tre säkerhets

klasser baserade på ~-värdet. 

6-värde Säkerhetsklass Beskrivning 

3,71 1 (låg) Tillräcklig vid risk för ringa personskada 

4,26 2 (normal) " " " någon " 

4,75 3 (hög) " " stor " 

Vid släntstabilitetsberäkningar finns många ingående storheter för 

att beskriva brottvillkoret. Dessa ska, om ~-metoden tillämpas, 

anges som normalfördelade stokastiska variabler. Problem att 

beskriva dessa uppstår dock därför att: 

* De ingående storheternas fördelningstyp inte är känd. 

* De ingående storheterna är inte alltid sinsemellan 

stokastiskt oberoende. 

* Mängden ingående storheter är så stor att 

beräkningsarbetet blir så omfattande att metoden inte 

blir ingenjörsmässigt tillämpbar. 

* Det valda (eller beräknade) ~-värdet förutsätts också 

att gälla i ett och samma homogena jordlager. I en 

lerslänt är detta ej fallet eftersom normalt flera 

jordlager förekommer, ofta med oregelbunden geometrisk 

struktur och heterogena egenskaper. 
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2 . 5 Metod för beräkning av ~-värden 

Bengtsson m.fl. (1988) har beskrivit en metod som bygger på 

ranking (prioritetsordning) av ingående variabler för 

beräkning av ~-värdet. Förutom rankingen måste variablernas 

variationskoefficient vara känd samt erfarenhet om den 

variansreduktion som måste göras. För beskrivning av varians 

och variansreduktion inom geotekniken hänvisas till Olsson, 

Stille (1979) samt Bengtsson m.fl (1988). 
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3 SÄKERHETSBEGREPP OCH LERSLÄNTER 

3.1 Säkerhetsfaktorn som säkerhetsbegrepp 

För att avgöra hur stor risken för jordskred är, används idag 

begreppet säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn F definieras på 

följande sätt: 

Mathållande krafter 
F = Pådrivande krafter 

eller 

Moment av mothållande krafter 
F = Moment av pådrivande krafter 

Mothållande krafter beräknas med ledning av jordlagrens 

mobiliserbara skjuvhållfasthet, grundvattensituation och 

stabiliserande faktorer, såsom motfyllningar och 

grundkonstruktioner mm. Pådrivande krafter beräknas med 

ledning av jordlagrens geometri och tyngd, 

grundvattensituation, yttre laster mm. 

Teoretiskt är lägsta värde på säkerhetsfaktorn F = 1.0. I 

praktiken ger beräkningar ibland värden F < 1.0 beroende på 

att beräkningsmetoden är olämplig och ej anpassad till 

aktuella förhållanden samt att beskrivningen av geometri och 

övriga inverkande faktorer inte är fullständig och därför ej 

medtagits i beräkningarna. 

Det finns inga allmänt gällande regler, där krav på säker

hetsfaktor anges. Ofta görs först en enkel översiktlig 

utredning, som resulterar i en beräknad säkerhetsfaktor. 

Ibland stannar utredningsarbetet med detta. Det är inte helt 

enkelt att värdera hur resultatet från en översiktlig 

stabilitetsutredning kan jämföras med beräkningsresultat från 

detaljundersökningar. Den beräknade säkerhetsfaktorn 

diskuteras därför ofta på ett subjektivt och känslomässigt 

sätt. 
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I samband med utredning av stabilitetsförhållandena för 

skredhotade delar av Munkedal i västra Sverige föreslog 

Statens geotekniska institut (SGI, 1986) planrestriktioner. 

Dessa restriktioner baserades på den beräknade säkerhets

faktorn enligt Tabell 1. 

Konsekvenserna av beräkning av säkerhetsfaktorn, tex vilka 

åtgärder som vidtas, är starkt beroende av vilka värderingar 

som görs av experten. Det vore naturligtvis enklare om den 

beräknade säkerhetsfaktorn kunde jämföras med ett uppställt 

krav. Men så enkelt kan inte problemet hanteras, eftersom 

säkerhetsfaktorn endast är en av många inverkande faktorer, 

som beskriver bilden av stabilitetsförhållandena i en slänt. 

Ett vanligt "knep", som brukar tillämpas, när den beräknade 

säkerhetsfaktorn anses vara för låg, är att föreslå 

stabilitetshöjande åtgärder, så att säkerhetsfaktorn höjs med 

tex 10%. Argumentationen är enkel: "Vi vet inte exakt hur 

stor säkerheten är, men vi försämrar den åtminstone inte". 
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Tabell 1 Förslag till planrestriktioner för bebyggelse inom 

Munkedals centrala del (SGI, 1986) 

Säkerhet 

Säkerheten 
okänd 

Tillfreds-
ställande 
säkerhet 

Mindre till
fredsställande 

Otillfreds
ställande 

Helt otill
fredsställande 

Beräknad 
säkerhets faktor 

F ? 

F > 1, 5 

1,3<F<1,5 

F < 1,3 

F:::: 1 

Planrestriktion 

Säkerheten måste klarläggas inn~n 
åtgärder vidtas 

Om säkerhetsfaktorn ej minskas 
till F ~ 1,5: 
• Nybyggnad tillåts 
• Befintlig bebyggelse kan om

och tillbyggas. 
• Schaktning, utfyllning och pål 

ning kan utföras 
Förhållandena vid arbetsskede ska 
utredas och beaktas. 

• Ingen nybyggnad får ske utan 
förstärkning av området. 

• Befintlig bebyggelse tillåts 
få vara kvar. 

• Mindre om- och tillbyggnader 
kan utföras om de ej ökar be
lastningen på marken. 

• Schaktning eller utfyllning får 
ej utföras om detta försämrar 
totalstabiliteten. 

• Pålningsarbeten får ej utföras 
utan att säkerhetsfaktorn kan 
höjas till F .2_ 1,5 under arbets
skedet. Särskild utredning krävs. 

• övervakning ska ske genom upp
repade besiktningar av att för
hållandena ej försämras. Sär
skilt övervakningsprogram ska 
upprättas. 

• Ingen nybyggnad får ske utan 
förstärkning av området. 

• Befintlig bebyggelse säkras på 
sikt eller rivs. 

• Inga till- eller ombyggnade~ 
tillåts före förstärkning av 
området·i sin helhet. 

• Schaktning, utfyllning eller 
pålning får ej utföras. 

• Vid befintlig bebyggelse an
ordnas kontinuerlig övervak
ning enligt särskilt övervak
ningsprogram. 

• Skredfaran är överhängande. 
Utrymning krävs av befintlig 
bebyggelse. 
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Enligt Olsson & Stille (1978) och Bengtsson m.fl. (1989) har 

begreppet "säkerhetsfaktor" allvarliga svagheter, eftersom 

man inte beaktar den naturliga spridningen hos vare sig 

belastning eller bärförmåga. Fig.3.1 visar två hypotetiska 

fall, där lastens och bärförmågans sannolikhetsfördelningar 

illustreras. Det skuggade området, där kurvorna överlappar 

varandra är ett mått på sannolikheten att lasten ska 

överstiga bärförmågan, dvs att brott (skred) inträffar. Trots 

att medelvärdet för last respektive bärförmåga (S och R) är 

samma i de båda fallen, blir brottsannolikheterna olika. 

L=P6ur ,vur,dc krut I 
R =Mol hållande kro!I 

OJ Q) 

.J::. .c; 
~ ~ 
ö ö 
C C 
C C 
0 0 

V\ V\ 

F: lf,:lf2 MEN P1 {brotl]>P,{broll)
rl r2 

Fig.3.1 Säkerhetsfaktor kontra brottsannolikhet 

(Olsson & Stille, 1978) 

En konventionell säkerhetsfaktor är således inget bra mått 

på sannolikheten för brott. För att denna ska kunna 

uppskattas, krävs även uppgifter om sannolikhetsfördelnings

kurvans form. Säkerhetsfaktorn bör därför endast användas 

för sådana slänter där geoteknikern har erfarenhet från 

området. 

I den litteraturstudie som utförts i projektet har det 

påträffats tre riskvärderingsmetoder utvecklade för 

värdering av instabila slänter, se referat Berggren & 

Fallsvik (1989). 
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Dessa tre metoder har utvecklats av Berggren (1982), Ohlsson 

(1987) respektive Koirala & Watkins (1988). Dessutom har 

synpunkter inhämtats från Olsson & Stille (1978), Claesson & 

Sentler (1982), Leibus et al (1983), Möller (1986), 

Bengtsson m.fl. (1989) samt Magnusson (1989) när det gäller 

principer att analysera risker. 

3.2 Expertsystemens möjligheter 

Ett bra beslutsunderlag för bedömning av släntförhållanden 

kan åstadkommas genom att beskriva sannolikheter och 

konsekvenser med beslutsteori (en utförlig beskrivning av 

beslutsteori finns i avsnitt 6). Ett praktiskt sätt att 

illustrera beslutsteorin kan vara med hjälp av ett sk 

expertsystem. Detta är en metodik där olika inverkande 

faktorer, inklusive beräknad säkerhetsfaktor, värderas 

sinsemellan och inbördes enligt ett visst mönster. Systemen 

är vanligen uppbyggda så att de passar de PC-datorer som 

finns i marknaden. Expertsystem har under en lång tid 

använts inom bl.a läkarvetenskapen. 

Metodiken är följande: 

1. Betydelsen av inverkande faktorer värderas sinsemellan. 

2. Varje inverkande faktor värderas var för sig i 

förhållande till ett normalfall. 

3. Produkten av varje inverkande faktors betydelse och 

relativa värde summeras. Summan är ett mått på 

sannolikheten för jordskred i slänten. 

4. Konsekvenserna av ett potentiellt jordskred beräknas. 

5. Produkten av sannolikheten och konsekvens är ett mått 

på skaderisken för ett jordskred och kan jämföras med 

andra fall. 
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Fördelen med systemet är att de inverkande faktorerna alltid 

finns med i bedömningsunderlaget, vilket gör det lättare för 

en icke-expert att följa expertens utredning. Systemet 

innebär också att det blir enklare att avgöra prioriterings

grad mellan slänter i olika områden. 

3 . 3 Beräkning av sannolikhet för en händelse 

Forskning och utveckling har pågått såväl nationellt som 

internationellt att försöka beräkna risken (e.g 

sannolikheten) för jordskred. Detta har hittills inte givit 

några praktiskt användbara metoder, bl a beroende på stora 

variationer av jordlagrens geometri och uppmätta 

hållfasthet. Om en egentlig sannolikhetsberäkning ska kunna 

genomföras måstet.ex reduktion av hållfasthetens variation 

kunna ske. Detta kräver en så pass stor undersökningsinsats, 

att utredningsarbetet blir mycket omfattande. Detta låter 

sig naturligtvis inte göras av ekonomiska skäl vid vanliga 

utredningsprojekt. 

Utan reduktion av skjuvhållfasthetens variation är 

variationskoefficienten V normalt 0.1 a 0.3. Med 

variationskoefficient menas kvoten av standardavvikelse och 

medelvärde. Med exempelvis V= 0.1 och ett krav att 

sannolikheten för skred ska vara mindre än 10-4 gäller att 

säkerhetsfaktorn ska vara större än 1.7. Säkerhetsfaktorn 

1.1 motsvarar med samma förutsättningar sannolikheten 10-1 a 
510-0 

· . Eftersom det finns många naturliga lerslänter, där 

säkerhetsfaktorn kan beräknas till nära 1.0, inses att 

beräkning av sannolikheten för skred i slänt ej är praktiskt 

genomförbart. 

https://m�stet.ex
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3.4 Monte Carlo-metoden som säkerhetsbegrepp 

Beräkning av stabilitetsförhållandena i en slänt baseras på 

ett flertal ingångsparametrar. Dessa ingångsparametrar är 

stokastiska variabler, vars respektive fördelningsfunktioner 

kan beskrivas med statistiska metoder. 

Att utföra statistisk analys med många inblandade variabler 

är dock att gå för långt - både teoretiskt och praktiskt -

och utgör inte någon ingenjörsmässigt framkomlig väg. 

Ingångsparametrarna erhålls från omfattande fältunder

sökningar. Dessa är mycket kostsamma. Ekonomiska skäl 

begränsar därför den tillgängliga kvantiteten och kvaliteten 

på ingångsparametrarna. 

För att kringgå dessa problem men ändå kunna belysa hur de 

olika ingångsparametrarnas stokastiska variation påverkar den 

beräknade säkerhetsfaktorn har Bosscher med flera (1988) 

utvecklat ett PC-baserat simuleringsprogram enligt den sk 

Monte Carlo-metoden. Denna metod, som är en utvidgning av 

klassisk stabilitetsanalys för cirkulära glidytor, möjliggör 

införande av slumptalsgenererade ingångsparametrar. De 

ingångsparametrar som utnyttjas måste baseras på begränsade 

mätningar av skjuvhållfasthetsvärden, jordlagergränser, 

grundvattennivåer genereras vid simuleringen genom 

slumpmässiga kombinationer från deras respektive fördelnings

funktion. Vid simulering av 25 eller flera sådana 

kombinationer kan, enligt Bosscher (1988) ,ett "tillförlit

ligt" värde på sannolikheten för ett skred erhållas. Denna 

sannolikhet beräknas som andelen kombinationer som ger en 

säkerhetsfaktor F < 1.0 



28 

Följande exempel beskriver förhållandet: 

För en analyserad slänt gäller: 

Antal simuleringar med F < = 1.0: 8 

Totalt antal simuleringar: 25 

P(skred) = 8/25 = 0.32 

Metoden är särskilt användbar för att göra ingenjörsmässiga 

bedömningar, särskilt när endast begränsade data om slänterna 

finns tillgängliga. Metoden har använts för stabilitets

analyser längs en kuststräcka utmed Lake Michigan i USA där 

ett stort antal slänter analyserats. Metoden visade sig 

härvid vara särskilt användbar för en grupp av släntprofiler 

med deterministiskt beräknade säkerhetsfaktorer omkring 1.0 

(0.9 till 1.1), vilket med gängse bedömning påvisar en endast 

marginell stabilitet. 

Resultatet från Monte Carlo-simuleringarna påvisade dock 

betydelsefulla skillnader mellan de olika slänterna. De olika 

slänternas säkerhetsfaktor varierade olika starkt när 

ingångsparametrarnas variation simulerades och andelen 

erhållna F < = 1.0 varierade därmed avsevärt mellan 

slänterna. Därmed varierade även den uppskattade 

sannolikheten för skred. Följande bedömningsregel antogs 

Antal F < = 1. 0 

totalt antal simuleringar 

> 0.60 hög instabil 

0.30 0.60 medium marginellt instabil 

< 0.30 låg stabil 

Baserat på detta bedömningsunderlag utfördes Monte Carlo

simulering av 12 slänter, samtliga med en "traditionellt" 

beräknad säkerhetsfaktor mellan 0.9 och 1.1. Av dessa 

klassades 7 som instabila, 3 som marginellt instabila och 2 

som stabila. Dessa resultat påvisar denna statistiska metods 

användbarhet såsom "känslighetsinstrument" vid stabilitets

klassificering. 
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3.5 Betydelsefulla faktorer för stabilitetsvärdering 

De förhållanden som har särskild betydelse för värdering av 

lerslänters stabilitetsförhållanden är: 

Grundvattenförhållanden 

Förändrade förhållanden 

Metod vid stabilitetsberäkning 

Vilka säkerhetsfaktorer kan god

tas när de olika beräknings

metoderna används? 

Grundvattenavrinnings

områdets area uppströms 

den potentiella skred

platsen. 

Förekomst av områden med 

grundvattenutströmning. 

Förekomst av mer 

permeabla skikt. 

Vertikal portrycks

fördelning i förhållande 

till nederbördsmängd och 

nederbördsintensitet. 

Exploateringar och grund

vattennivåförändringar 

mm i slänten eller dess 

närhet. 

c-analys. 

$-analys. 

c$-analys. 

Kombinerad analys. 
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Möjlighet till förvarning 

Om möjlighet till förvarning 

finns, kan i gynnsamma fall 

människoliv och vissa andra 

värden räddas. 

Hotade objekt (se fig.12.3) 

Primära 

Objekt som fysiskt dras med 

initialskredet och i 

eventuella följdskred. 

Sekundära 

Omfattar ett beräknat 

initialskred där några 

viktiga objekt hotas vid 

skred. 

Mätningar i slänt 

av rörelser. 

Skredvarningssystem. 

De olika hotade objektens 

"avstånd" från ett po

tentiellt initialskred, 

dvs hur hotade är 

objekten? 

Objektens sårbarhet vid 

ett skred. (Hur många dör 

eller skadas? Hur mycket 

förstörs?). 

Antalet hotade objekt. 

Beräkning av "konsekvens

kostnad". Värdet av män

niskoliv står över allt 

annat. 

Ekonomiska skador. 

Svallvågor som förorsakar 

dödsfall och ödeläggelse 

på motsatta stränder 

eller hotar flodtrafik. 
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Skador som uppstår på grund av 

skredet men på annan plats än 

vid själva skredområdet. 

Viktning 

Accepterat risktagande 

Förluster och skador 

pga avbrutna kommuni

kationsleder, kraft

ledningar och gas

ledningar. 

Förhindrad vattenkraft

produktion. 

Annat förhindrat företag

ande, förlorade förvärvs

källor etc. 

De olika komponenterna 

som beskriver sannolik

heten för skred 

respektive konsekvenserna 

av ett skred ska viktas. 

Samordning så att risk

tagandet vid lerslänter 

likställs med annat sam

hälleligt risktagande. 

(exempelvis bränder i 

bostadshus, skolor, 

industrier ställverk 

etc) . 
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4 BESLUTSKRITERIER 

4. 1 A11mänt 

Tidigare har konsekvens definierats som det resultat 

(kronor, människoliv, irritation etc.) som uppkommer till 

följd av att en viss händelse inträffar. Händelsen uppkommer 

för att man handlat eller inte handlat på ett visst sätt. 

Allt handlande föregås av beslut, medvetna eller omedvetna. 

Dessa beslut fattats av en beslutsfattare. Besluten kan 

fattas på många olika sätt och varje individ eller 

organisation har sina mål och kriterier för beslutet. Inget 

beslut kan göras under fullständig säkerhet. 

Det måste således finnas olika kriterier för "bra beslut" 

beroende på vem som fattar besluten. Studerar vi olika 

förmodade utfallsmöjligheter (förmodade för att de inte 

inträffat och vi med säkerhet inte vet vad som kommer att 

hända) kommer således kriteriet för bästa handling att 

variera mellan olika individer. Dessa olika besluts

kriterier kan beskrivas och används bland annat för 

kostnads/intäktsanalys inom företagsekonomin. För att belysa 

olika kriterier kan följande exempel ställas upp : 

g ~ Hl H2 H3 
I 

Ul 300 150 0 

U2 350 400 250 

450 500U3 400 

Fig. 4.1 Betalningsmatris 
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Siffrorna i matrisen anger det förväntade värdet som 

respektive utfall (Ul, U2, U3) medför vid val mellan 

handlingsalternativen (Hl, H2, H3). Handlingsalternativet Hl 

innebär således att att utfallen 300, 350 och 400 är 

möjliga. Vidare innebär H2 att utfallen 150, 400 och 450 är 

möjliga. Slutligen innebär H3 att utfallen 0, 250 och 500 är 

möjliga. Det bör observeras att vi bortser från att 

sannolikheten för Ul, U2 och U3 kan vara olika. 

4.1.1 Maximin-(minimax)-kriteriet 

Kriteriet innebär att bästa beslut för beslutsfattaren är 

det handlingsalternativ som vid ogynnsammast utfall till 

följd av handlingen ger den maximala "vinsten". Vinsten 

behöver inte enbart vara av ekonomisk natur. Det kan mycket 

väl vara tidsinsparing, ökat förtroende från motpart i 

framtiden, etc. Kriteriet passar en beslutsfattare som 

undviker risk. 

Beslut 
350 

400 

150 
⇒ Välj2 

400 handlings-
alternativ 1

450 

0 

250 

500 

Fig. 4.2 Maximin-(minimax)-kriteriet beskriven i trädform 

Beslutsfattaren skulle således välja handlingsalternativ 1, 

eftersom 300 är den maximalt lägsta vinsten för ett 

handlingsalternativ (för alt.2 och 3 är 150 resp. 0 möjliga) 
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Kriteriet gäller framför allt för personer eller 

organisationer där ett utfall av 150 eller O skulle få helt 

oacceptabla konsekvenser. Det kan också vara aktuellt att 

välja detta kriterium vid ett engångsbeslut eller när en 

oacceptabel konsekvens innebär förlust av framtida 

förtroende. Kriteriet kan gälla för en myndighet eller 

organisation med ansvar att bevaka allmänhetens säkerhet vid 

exempelvis skredrisk. Handlingssättet betecknas alltså av 

att handlingsalternativ där de sämsta konsekvenserna 

undviks. 

4.1.2 Maximax-(minimin)-kriteriet 

Kriteriet innebär att bästa beslut för beslutsfattaren är 

det beslut som maximerar den maximala vinsten (alternativt 

minimerar den minimala förlusten). 

300 
Beslut 

350 

400 

2 
150 

⇒ Välj 
400 handlings-

450 
alternativ 3 

0 

250 

@ 

Fig.4.3 Maximax-(minimin)-kriteriet beskriven i trädform 

Bästa beslut är att handla enligt H 3, eftersom detta kan ge 

den maximala vinsten lika med 500. Kriteriet passar för den 

beslutsfattare som är riskvillig. Detta är aktuellt när en 

beslutsfattare måste ha maximal vinst för att undvika att gå 

konkurs etc. Kriteriet kan också gälla för organisationer 

som klarar att bära de stora negativa 

i 
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konsekvenser och därför är riskvilliga. Detta kriterium blir 

dock sällan aktuellt i samband med beslut rörande 

lerslänter, eftersom möjligheten att erhålla stora negativa 

konsekvenser samtidigt är stor. Kriteriet är således inte 

acceptabelt vid åtgärdsprioritering i samband med 

lerslänters stabilitetsförhållande. 

4.1.3 Minimax-regret-kriteriet 

Situationen som exemplifierar kriteriet är mycket vanlig, 

man väljer ett handlingssätt som man vid beslutstillfället 

anser vara bäst. Efteråt när man konstaterat utfallet grämer 

man sig för att man inte valt ett annat handlingssätt där 

utfallet skulle ha givit en bättre konsekvens. 

Kriteriet innebär att man bestämmer den maximala alternativ

förlusten för varje handlingsalternativ och därefter väljer 

det handlingsalternativ som ger minimal alternativförlust, 

dvs det man förlorar på att inte ha valt det bästa 

alternativet. 

Alternativförlusten bestäms som bästa möjliga "vinst" vid 

utfallen Ul, U2 och U3 minus respektive utfall vid Ul t.o.m 

U3 under varje handlingsalternativ. Om vi exemplifierar 

detta med betalningsmatrisen i fig.4.1, är bästa vinst för 

Ul lika med 300 och föreligger vid handlingsalternativ Hl, 

bästa för U2 är lika med 400 och föreligger vid H2 samt 

bästa för U3 är lika med 500 och föreligger vid H3. Varje Ul 

t.o.m U3 under de olika handlingsalternativen dras från 

bästa Ul t.o.m U3. Genom att sedan bestämma den maximala 

alternativförlusten under varje handlingsalternativ och 

välja den minsta alternativförlusten, kommer vi att gräma 

oss minst när vi blir varse om utfallet. Figur 4.4 beskriver 

situationen. 
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Max alt. förlust 
Ul 

300 300-300 - o}Beslut 
350 400-350 = 50 100 = min 

400 500-400 =100 
⇒ Välj 

150 300-150 -150} handlings-
2 alternativ 1400 400-400 = 0 400 

450 500-450 50 

0 300- 0 - o}
250 400-250 =150 250 

500 500-500 = 0 

Fig.4.4 Minimax-regret-kriteriet beskriven i trädform. 

Bästa beslut för ovanstående beslutssituation är således 

handlingsalternativ 1, eftersom maximala alternativförlusten 

är lägst. 

4.1.4 Minimera förväntad kostnad-kriteriet 

(förlustrisk) 

Detta kriterium förordas av bland annat av Olsson, Stille 

(1979) för geokonstruktioner. Det bygger på information 

beträffande sannolikheten för de olika utfallsalternativen 

Ul t.o.m U3. Beslutet minimerar den förväntade kostnaden 

alternativt maximerar den förväntade vinsten genom att 

multiplicera sannolikheten för varje utfall med dess 

konsekvens. I avsnitt 4.4 redogörs för mer utförligt för 

kriteriet. 

4.1.5 Intuitiva beslut 

Intuitiva beslut är inte uppbyggda kring en stringent logisk 

analys. På grund av tidsbrist och/eller krav på snabba 
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beslut hinner inte beslutsfattaren att göra en fullständig 

analys utan beslutet tas intiutivt från egna erfarenheter. 

När beslutet väl är fattat kan det sällan göras om. Därför 

går det inte att avgöra om beslutet blev det bästa. Detta 

kriterie är i praktiken mycket vanligt även om beslutet ofta 

är baserat på intuition i kombination med en mer eller 

mindre stringent analys. 

4.1.6 Satisfierade beslut 

Vid satisfierade beslut prövar beslutsfattaren olika 

handlingsalternativ tills han finner ett alternativ som 

passar hans kriterium. Beslutsfattaren kan inte heller här 

avgöra om beslutet är det bästa. Även detta kriterium är i 

praktiken mycket vanligt men bör undvikas för att kunna 

avgöra vilket beslut som är bäst. 

4. 2 Prognosmodell för beslut 

En beslutsfattare utsätts ständigt för nya situationer där 

han tvingas fatta nya beslut. Ibland är beslutet lätt att 

fatta och ibland är det svårare. Utgångspunkten för ett 

beslut är att att ge den bästa eller den minst dåliga 

konsekvensen enligt ett kriterium. För att kunna göra en 

förutsägelse av sannolikheten för en händelse krävs en s.k 

prognosmodell. Denna används för att "se in i framtiden" och 

därmed underlätta för beslutsfattaren att fatta ett bra 

beslut. Det finns givetvis en stor mängd olika 

prognosmodeller. Möjlighet att detaljerat beskriva dessa 

denna rapport finns inte. En mer fullständig beskrivning 

finns bland annat i Edlund, Högberg (1986). 

Genom att utnyttja en "accepterad" prognosmodell kan 

sannolikheten och konsekvensen för en händelse bestämmas. 

Därmed kan risken, som definierats som produkten av 

sannolikhet för, och konsekvensen av en händelse bestämmas. 

i 
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Många prognoser av ett framtida skeende är tyvärr osäkra och 

baseras enbart på individuellt tyckande. Dessa kan många 

gånger ge en ganska riktig prognos, men också många gånger 

mycket negativa och oväntade utfall. Detta ger då upphov 

till stora kostnader till följd av oväntade skador. Det går 

dessutom inte att ange säkerheten i skattningen (dvs med hur 

stor sannolikhet prognosen är säker). Detta förhållande är 

naturligtvis inte acceptabelt, i synnerhet inte i samband 

med riskvärdering av lerslänter där stora ekonomiska värden 

byggnader och människoliv står på spel. Genom att bygga 

upp strikta analytiska prognosmodeller för olika besluts

situationer i samband med lerslänters stabilitets

förhållanden tvingas beslutsfattaren att tänka igenom 

sannolikheten för skred, möjliga konsekvenser av ett skred 

och därmed analysera vilka faktorer som påverkar utfallet. 

Det går att bestämma osäkerheten i en skattning genom att 

göra s.k känslighetsanalyser. Detta gäller för modeller där 

orsak/verkan kan urskiljas. En kort presentation av teorin 

för känslighetsanalyser finns i avsnitt 6.4. 

Situationen för en lerslänt i samband med ett beslut om 

åtgärder kan beskrivas på följande sätt: 

1. Ett besluts fattas under en medveten 

osäkerhet beträffande sannolikhet för 

och konsekvens av ett lerskred. 

2. Minst två genomförbara handlings

alternativ för åtgärd kan beskrivas och 

genomföras av beslutsfattaren. 

3. Sannolikheten för olika utfalls

möjligheter kan beskrivas med utgångs

punkt från en prognosmodell. 

4. Kriterier för definition av 

bästa beslut för beslutsfattaren finns 

och kan formuleras. 
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5. Beslutet är ej tvingande för 

beslutsfattaren utan det kan väljas 

oberoende av lagar och normer mellan de 

beskrivna handlingsalternativen. 

6. Ett bra beslut garanterar inte ett bra 

utfall. Ett utfall kan alltså vara en 

oacceptabel rörelse trots att beslutet 

var det bästa. 

4.3 Riskbenägenhet 

Det är vanligt att närliggande faror och risker är okända. 

Dessa har omedvetet förträngts för att befolkningen inte 

ständigt ska oroas. Därför blir reaktionen i allmänhet 

väldigt stark när de blir medveten om risker i sin närhet. 

En vanlig reaktion är att kräva att inga risker alls får 

finnas (Claesson, 1980). Detta är naturligtvis, som Claesson 

nämner, en omöjlighet eftersom samhället innehåller oändligt 

med riskmoment och alla dessa omöjligen kan elimineras. Det 

är därför nödvändigt att definiera en acceptabel risknivå. 

Nivån är speciellt viktigt vid beslut i samband med 

lerslänter eftersom konsekvensen av ett lerskred varierar 

kraftigt beroende på närheten till befolkning, byggnader 

etc. I de fall den aktuella risknivån överskrider den 

acceptabla nivån krävs åtgärder för att sänka den aktuella. 

Detta kan ske på olika sätt och redovisas i avsnitt 5, 

riskreduktion. 

Ett omfattande forskningsarbete har lagts ner inom området 

"människors riskbenägenhet" och i Räddningsverkets handbok 

"Att skydda och rädda liv, egendom och miljö" presenteras en 

sammanställning från Slavic m.fl (1980). Denna 

sammanställning redovisar hur människor upplever olika 

risker i samhället. Genom sammanställning av denna och andra 

forskningsrapporter kan man visa att följande fem punkter 

gäller : 
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1. Påtagliga risker föredras framför svårövergripbara. 

-Detta kan påverkas genom en ökad information och 

kunskapsuppbyggnad till beslutsfattaren -

2. Frivilliga risker föredras framför ofrivilliga. 

-Detta kan påverkas genom att låta t.ex grannar 

ingå i kommunala samarbetsgrupper, där dessa ges en ökad 

möjlighet påverka och känna sig delaktiga i besluten. 

3. Risker med ny teknik värderas strängare än 

s.k etablerad teknik. 

-Detta kan påverkas genom att geokonstruktören 

hänvisar beräkningsantaganden, principer etc. tills k 

etablerad och känd teknik -

4. Större risker accepteras om man erhåller större 

nytta. 

-Detta kan påverkas genom att låta arbetet få en 

allmän nytta och påvisas k cost-benefit fördelar-

5. Det finns en övre gräns för godtagbart stor 

konsekvens oavsett sannolikhet. 

-Detta kan inte styras med information utan det 

krävs en insats för att tekniskt minska konskvensen, tex 

via en grundförstärkning av en "osäker" riskslänt-

4.4 Nyttomått 

Alla beslut om åtgärder i syfte att förändra risknivån måste 

således ställas i relation till den nytta eller förlust som 

kan erhållas. Att värdera riskpremien dvs det belopp som 

beslutsfattaren är villig att betala utöver förväntat värde 

för att undvika en risk i en beslutsituation, är ett 

lämpligt mått på riskbenägenheten. Genom att studera 
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sambandet mellan premievärdet och nyttovärdet kan man 

klassificera skilda beslutsfattare med avseende på deras 

olika inställning till risk. 

För en riskneutral beslutsfattare är nyttofunktionen linjär 

och riskpremien = 0. En beslutsfattare benämnes 

riskundvikare då riskpremien är negativ medan en besluts

fattare med positiv riskpremie benämnes risktagare. En 

risktagare föredrar således handlingsalternativ där det 

finns möjlighet till stora positiva utfall medan en 

riskundvikare undviker dessa. Detta beskrivs i nedanstående 

figur 4.5. 

Nyttovärde 

~::::::::++--+-~+--.......:..-1---1---1---+- Belopp 
Kr 

Negativ Positiv 
riskpremie riskpremie 

Fig.4.5 Figuren visar sambandet mellan kostnad för en viss 

riskpremie och dess nyttovärde för olika typer av 

beslutsfattare (Edlund, Högberg, 1986) 

Olika parter i ett grundläggningsprojekt kan således ha 

olika benägenhet att acceptera en risk. Vissa grupper har 

till uppgift att bevaka allmänhetens intresse. Detta innebär 

att dessa troligen agerar som riskundvikare, medan en annan 

part i samma projekt kan agera som en risktagare. 
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4.5 Förlustrisk 

För att få en gemensam syn för grundläggningsområdet på 

lämpligt beslutskriterium har Stille (1976) samt Olsson, 

Stille (1981) föreslagit kriteriet "förlustrisk". Därmed kan 

nyttan av ett visst handlingsalternativ lättare bedömas. 

Detta synsätt lämpar sig vid exempelvis beräkning av lämplig 

omfattning av en kompletterande grundundersökning. Andra 

frågor kan vara lämpligheten att sätta in ett skredvarnings

system vid skredrisk eller bästa arbets- och förstärknings

teknik vid en instabil slänt. Detta kriterium är lämpligt 

eftersom det ofta är en optimeringsmöjlighet med ekonomiskt 

mätetal man är intresserad av. 

Uttrycket förlustrisk kan vara något missvisande eftersom 

förlusterna inte nödvändigtvis behöver vara orsakade av 

skador. Ett onödigt försiktigt byggande med låg 

skadesannolikhet i kombination med låga konsekvenser medför 

också förluster av ekonomisk art. 

Kriteriet syftar till att minimera funktionen 

Et = Ei + pf*Ef 

där Et förväntad total kostnad 

Ei = initial kostnad 

Ef = skadekostnad 

Pf = brottsannolikhet 

Det går således med detta kriterie att optimera en geo

konstruktion med avseende på det ekonomiska utfall som kan 

uppstå. Det innebär att en ökad satsning på en säkrare 

arbetsmetod kan innebära en lägre skadekostnad och/eller 

lägre brottsannolikhet. En mer fullständig beskrivning 

återfinns i Olsson, Stille (1980). 
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5 RISKREDUKTION 

5.1 Allmänt 

I vissa situationer kan en möjlig utfallsmöjlighet inte 

accepteras. Detta kan exempelvis vara fallet då människoliv 

står på spel. Det kan då finnas behov av att reducera 

utfallsosäkerheten. En reduktion är i allmänhet förenad med 

en kostnad varför den måste vägas mot den förbättring som 

uppnås genom en bättre utfallssäkerhet (ett människoliv är 

naturligtvis svårt att värdera och detta belyses längre fram 

i rapportens avsnitt 12). Ett ytterligare reduktionssätt kan 

vara att reducera effekterna av osäkerheten/risken genom 

successiv kunskapsuppbyggnad genom sk "aktiv design". 

Metoden bygger på att under arbetetsskedet skaffa sig 

ytterligare kunskap om jorden och andra inverkande faktorer 

genom att utnyttja följande förberedda arbetsschema : 

4 
1 

Förutsägelse 
3 

Observation Åtgärd 1 

2 5 

Teori Jämförelse 
med teori 

Åtgärd 2 

Fig.5.1 Aktiv design innebär en kontinuelig kunskaps

uppbyggnad successivt under ett projekt 

Principen för ovanstående arbetsschema är följande. En 

förutsägelse (1) av ett framtida skeende baseras på en 

framtagen teori (2). Med ledning av detta skapas ett 

Övervakningsprogram i syfte att observera beteendet av 

jorden och omgivande konstruktioner (3). Resultatet av 
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observationen (4) jämförs med teorin och förutsägelsen (5). 

Med ledning av detta tas beslut vilket förberett handlings

alternativ (6:1 alt.6:2 etc.) som bör väljas för att få 

önskat resultat. Genom kontinuelig observation av jordens 

beteende allteftersom arbetet fortskrider blir kunskapen om 

t.ex en lerslänts beteende till följd av en viss arbetsmetod 

allt mer säker. 

Detta arbetssätt ställer naturligtvis krav på att 

förutsägelsen är baserad på "god kunskap", att observationen 

är "riktig" samt att åtgärden sätts in vid "rätt" tidpunkt. 

Begreppet ska inte förväxlas med konventionell övervaknings

teknik. Vid aktiv design finns i förutsägelseskedet en 

genomtänkt teori som grundats på geotekniska resonemang och 

en beslutsanalys. Därmed har man förberett handlingssätt om 

eller när en jord eller konstruktion beter sig på ett visst 

sätt. 

Olsson, Stille, (1984) menar att definitionen av en 

konstruktions brukbarhet är tvetydig. Detta har flera 

orsaker. En av orsakerna har sin förklaring i valet av 

faktorer som man ska ta hänsyn till när man överväger om en 

konstruktion är brukbar eller ej (deformationsvillkor, 

brottvillkor etc). Många gånger kan förloppet från fullt 

brukbar till obrukbar vara en icke-linjär funktion som i fig 

5.2. Detta gäller i synnerhet för lerslänter där acceptabel 

deforma-tionsnivå varierar beroende exempelvis på typ av 

trafik på väg i lerslänten eller dess närhet. 
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Brukbarhet 

100 %-t----

,___________________ Deformation 
Helt Begränsat Helt 

brukbar brukbar obrukbar 

Fig.5.2 Brukbarhetens avtagande med deformationen 

(Olsson, Stille, 1984) 

Förhållandet är mycket väsentligt inom beslutsteorin. I 

många fall kan det vara ekonomiskt försvarbart att låta en 

lerslänt röra sig något så länge man inte passerar en 

oacceptabel gräns för brukbarheten. Detta kan utnyttjas för 

att ge olika rörelser i jorden eller konstruktionen olika 

ekonomiskt värde på konsekvensen. 

Skade
kostnad 

Rörelse
k k k,r1 1 1 

inga mindre Konstruktions 
skador skador skador 

Fig.5.3 Att låta en konstruktion röra sig något kan vara 

ett riktigt beslut 
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5.2 Möjligheter att minska risknivån 

Edlund, Högberg (1986) beskriver i huvudsak tre möjligheter 

att minska risken: 

1 . Minimera risken i beslutssituationen. 

Genom undersökningar och prognoser kan osäkerheten om 

framtida utfall minskas. Det finns också möjlighet att dela 

upp besluten i delbeslut där man bara fortsätter om tidigare 

utfall är gynnsamma. Exempel på detta är, som beskrivits i 

avsnitt 5.1, aktiv design där man succesivt observerar och 

jämför en förutsägelse av beteendet hos en konstruktion med 

det verkliga beteendet och därefter väljer handlingssätt med 

ledning av detta. Denna möjlighet är speciellt fördelaktig 

vid lansering av nya grundläggningslösningar eller arbets

metoder. Genom att successivt övervaka och utvärdera metoden 

minskar osäkerheten för fortsatta beslut. 

2. Minska projektrisken 

Vid detta alternativ analyserar man på nytt de möjliga 

utfallsmöjligheterna för att om möjligt kunna omformulera 

dem så att osäkerheten minskar. Man kan minska osäkerheten i 

val av material, metoder etc. genom exempelvis ett 

kvalitets-säkringsprogram under arbetets gång. Genom 

information till myndigheter om metoder mm eller utbildning 

av personal som utför arbetet kan också osäkerheten minskas. 

3. Fördela effekterna av ogynnsamma utfall för fattade 

beslut. 

Detta används då konsekvensen av ett ogynnsamt utfall är 

katastrofal men sannolikheten för att det inträffar liten. 

Det är då vanligt att man försäkrar sig mot ett oönskat 

utfall genom larmanordningar på arbetsplatsen eller en 

automatisk fyllning av en schaktgrop med vatten om en viss 
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kritisk släntrörelse inträffar. Stora ekonomiska 

konsekvenser kan man gardera sig mot med hjälp av en 

försäkring i ett försäkringsbolag. 

5 . 3 Värdet av ytterligare information vid 

riskreduktion 

Syftet med en geoteknisk undersökning är att ge underlag för 

beslut i planerings- eller utförandeskedet inför ett 

grundarbete. Resultatet från undersökningen ska kunna 

förutsäga sannolikt beteende för en konstruktion eller hur 

ett visst jordlagerförhållande som utsätts för en viss 

handling. Om den kommande händelsen var helt känd, dvs en 

sannolikhet lika med 1.0, så skulle valet av 

handlingsalternativ kunna ske under säkerhet. Genom att väga 

ihop bästa utfall för respektive händelse med sannolikheten 

för att de ska intäffa får man en övre gräns för förväntat 

möjligt utfall. Skillnaden mellan detta värde och värdet för 

bästa handlingsalternativ betecknas som det förväntade 

värdet av perfekt information och utgör en övre gräns för 

vad man kan tänka sig vilja betala för att minska 

osäkerheten om naturen. Mer om detta finns att läsa i Edlund 

& Högberg (1986). 

Följande exempel beskriver situationen 

I samband med förstärkning av en slänt kan man välja mellan 

olika förstärkningsalternativ. Om samma betalningsmatris som 

i fig.4.1 antas vara giltig kan följande situation 

beskrivas.}~i kan uppskatta sannolikheten för Ul till 0.1, 

sannolikheten för U2 till 0.6 och slutligen sannolikheten 

för U3 till 0.3. Alternativen beskrivs i fig. 5.4. 
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400 

150 

CiQ]) 
450 

0 

250 

@g) 

Fig.5.4 Exempel på beslutsträd vid bedömning av värdet av 

ytterligare information 

Den strategi som kan väljas att få fram beslutsunderlag är 

följande: 

1. Bestäm bästa utfall för olika handlingsalternativ 

Detta innebär att vi bestämmer bästa utfall för varje 

handlingsalternativ. Enligt fig 5.4 innebär detta 300 för 

alternativ 1, 400 för alternativ 2 och 500 för alternativ 3. 

2 . Beräkna förväntat värde vid perfekt information 

Genom att multiplicera de bästa utfallen med sannolikheten 

för dessa får vi värdet vid en perfekt förhandsinformation. 

I detta fall : 0.1 * 300 + 0.6 * 400 + 0.3 * 500 = 420 

3. Beräkna förväntat värde av bästa handlingsalternativ 

Förväntat värde för handlingsalternativ 1 : 0.1 * 300 + 0.6 

* 350 + 0.3 * 400 = 360. 

Förväntat värde för handlingsalternativ 2 0.1 * 150 + 0.6 

* 400 + 0.3 * 450 = 390. 
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Förväntat värde för handlingsalternativ 3 0.1 * 0 + 0.6 * 
250 + 0.3 * 500 = 300. 

Detta innebär att det förväntade värdet av bästa 

handlingalternativ är 390 och föreligger vid val av 

handlingsalternativ 2. 

4. Beräkna värdet av perfekt information 

Värdet av perfekt information blir således 420 - 390 = 30. 

Slutsatsen blir att det är ekonomiskt riktigt att betala 

högst 30 för en förbättring av informationen om naturen 

genom exempelvis en kompletterande geoteknisk undersökning. 

En mer omfattande redovisning av "värdet av ytterligare 

information vid riskreduktion" redovisas av Olsson & Stille 

(1980). 
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6 BESLUTSTEORI FÖR SLÄNTER 

6 .1 Allmänt 

Som tidigare behandlats innebär ett beslut en situation som 

är förenad med en viss osäkerhet. Beslutsteorin innefattar 

att ansätta sannolikhetstermer på de osäkerheter som råder i 

beslutssituationen. Dessutom ska de konsekvenser som kan 

tänkas uppstå till följd av beslutet klarläggas. Besluts

teori används idag ganska ofta inom exempelvis läkar

vetenskapen och vid ekonomiska bedömningar. Den stora 

fördelen med beslutsteori ligger i att man logiskt och 

stringent kan åskådliggöra konsekvenser av olika 

handlingsalternativ med hjälp av olika trädstrukturer. 

Som tidigare behandlats krävs en genomtänkt strategi för att 

på ett relevant sätt väga in faktorer som påverkar utfallet. 

Problemet är ofta av den arten att man måste dra en slutsats 

om komplicerade samband under osäkra förhållanden. Samtidigt 

måste man, som Ross (1988) påpekar, begränsa antalet 

händelsekedjor till de mest betydelsefulla. Grunden för 

bästa handlingsalternativ bör vara någon av de besluts

kriterier som behandlades under avsnitt 4.1. Ett lämpligt 

kriterium kan vara att bestämma förlustrisken enligt 

riktlinjerna i avsnitt 4.4. Detta innebär att man minimerar 

den förväntade förlusten av en händelse (vanligen 

kostnaden) . 

Raiffa (1968) föreslår att man delar upp en beslutsprocess i 

fem steg. Dessa fem steg kan tillämpas för analyser av 

lerslänters stabilitet. 
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Steg 1. Strukturera problemet genom att dela upp det 

delproblem. 

Beslutsproblemet delas upp i delproblem. Därmed kan de olika 

inverkande faktorernas inbördes beroende urskiljas. Metoden 

att dela upp faktorerna redovisas i avsnitt 7. Uppdelningen 

illustreras vanligen i s.k trädmodeller. Fördelen med 

uppdelningen är att det är lättare att urskilja de faktorer 

som vid lerslänters stabilitet bör beaktas. Det kommer att 

redogöras längre fram i rapporten att det är lämpligt att 

använda sig av händelseträd och felträd för att identifiera 

faktorer som kan orsaka risk. 

Steg 2. Värdera utfallens konsekvens. 

För varje möjlig händelse ska konsekvensen bestämmas. Det är 

alltid en förmodad konsekvens som bestäms eftersom händelsen 

inte har inträffat. Konsekvensen kan vara det ekonomiska 

värdet av skada på person eller en skada av konstruktiv art. 

samband med lerslänter gäller det att bedöma vad ett ras 

skulle kosta eller vad en viss rörelse av släntkrönet skulle 

medföra. Även i detta steg är det lämpligt att ta hjälp av 

händelseträd och felträd för att värdera konsekvensen. 

Steg 3. Bestämning av sannolikheter för osäkra utfall. 

Detta är som tidigare påpekats en av de svårare faktorerna 

att bestämma. Speciellt vid de små sannolikheter som är 

vanliga inom geotekniken. Inom den klassiska sannolik

hetsläran är sannolikheten för att en viss händelse 

inträffar antalet gynnsamma fall dividerat med antalet 

möjliga fall. Generellt gäller att desto fler observationer, 

desto säkrare blir sannolikhetsuppskattningen. Denna 

sannolikhetsuppfattning är svår att använda vid analys av 

lerslänters stabilitet, eftersom det sällan finns 
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tillräckligt med prov eller observationer för att få en 

godtagbar uppskattning. Därför används vanligen s.k 

subjektiv sannolikhet (fåtalsprovning kombinerad med 

erfarenhet) för att bättre uppskatta brottsannolikheten. 

Teorin för subjektiv sannolikhet redogörs kortfattat för i 

avsnitt 6.3. I avsnitt 8 redogörs för hur man kan utnyttja 

kunskap om geologi, geometri, tidigare skred i området och 

andra viktiga data från platsen för att förbättra 

uppskattningen av sannolikheten för skred. 

Steg 4 Utvärdering av handlingsalternativen 

De möjliga handlingsalternativen utvärderas enligt något av 

de beslutskriterium som behandlats i avsnitt 4.1. För 

geokonstruktioner används vanligen kriteriet att beräkna 

förlustrisken. 

Vid utvärderingen arbetar man successivt från sista beslutet 

och händelsen mot första beslutet och händelsen. Vid varje 

beslutssituation urskiljs bästa beslut enligt ett valt 

kriterium. Därmed kommer man att ha en serie optimala beslut 

med avseende på det valda kriteriet (observera att utfallet 

inte behöver vara det bästa beroende på slumpmässiga 

variationer). Kostnaden för detta är därmed kostnaden för 

"bästa beslut". 

Steg 5 Känslighetsanalys 

I detta steg skall kritiska punkter för besluten 

fastställas. De uppskattningar av konsekvenser och 

sannolikheter som görs vid beslutssituationen är olika 

känsliga för den situation som beslutsfattaren står inför. 

Beslutsfattaren kommer exempelvis knappast att fatta samma 

beslut beträffande förstärkningsåtgärder för en slänt i ett 

riskområde, om det dagen innan beslutet har inträffat ett 

skred i området med allvarliga personskador som följd. 
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Steg 6 Beslut 

Genom steg 1-5 finns det förutsättningar för att det beslut 

som kommer att fattas är ett beslut som kommer att 

överensstämma med det kriterium som bäst tillvaratar 

beslutsfattarens mål. 

6.2 Beslutsträd 

När en beslutssituation innebär val av handlingsalternativ i 

en viss ordning eller sekvens och/eller beslutsfattaren kan 

påverka sannolikheten för att händelsen inträffar är ett 

beslutsträd lämpligt att använda för att beskriva 

beslutsituationen. 

Det har tidigare nämnts att det krävs att situationen kan 

beskrivas med dels tänkbara handlingsalternativ, dels att 

konsekvenser för olika handlingsalternativ kan beskrivas, 

dels att sannolikheten kan och har beräknats och slutligen 

att det finns kriterium för bästa beslut. Figur 6.1 visar 

den principiella uppbyggnaden av ett beslutsträd. 

Beteckningar: 

0--0 

Beslutsnod. Slumpnod. Kostnad som krävs 
Beslutsfattaren Utfallet står utanför för att få gå vidare. 
väljer åtgärd. beslutsfattarens på

verkan. 

Fig.6.1 Figuren visar principiellt de huvuddelar som ett 

beslutsträd är uppbyggt av 
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De tre delarna är dels en beslutsnod där beslutsfattaren 

väljer mellan olika åtgärdsmöjligheter, dels en slumpnod där 

utfallet står utanför möjlighet att påverka och slutligen en 

kostnad för att kunna gå vidare. Det sistnämnda kan vara 

kostnaden för att förstärka en lerslänt. I figur 6.2 visas 

ett enkelt beslutsträd. 

Valt utförande "State" Kostnad 

01 

Fig.6.2 Ett enkelt beslutsträd bestående av beslutsnod, 

tre möjliga handlingsalternativ, utfallsmöjlighet 

samt slutligen konsekvenser i form av en kostnad 

Beslutsfattaren ställs således vid beslutsnoden inför ett 

val mellan ett antal (minst två) handlingsalternativ. 

Utfallet kan inte påverkas av beslutsfattaren, utan styrs av 

slumpen. Ett exempel på ett fullständigt beslutsträd för 

bedömning av en optimal undersökningsinsats beskrivs i figur 

6. 3. 



55 

U),~ö;,so~:;:f;Gs
Ac:c;iMr1v 

UNDERSÖKNINGS-
RESULTAT 

In a resultat 

VALT 

96 5 

UTFÖRMi:JE "SiATE" 

161.5 

K0STl;Au 

169.5 
1645 
159.5 
147.0 
77.0 
72.0 
228.5 
103.5 
68.5 

11.7.0 

1695 

11.70 

228 5 

Perfekt rnerod 195.1.5} 

8.5 

101..0 

,:;"'':\' 
<i.'-'?-' 

'?-' 

A1 P(A1l=0I. 

4., 
,<)I'. 

,;~/
''O._; 

965 

9.0 

Fig.6.3 Bilden visar ett fullständigt beslutsträd för 

bedömning av en optimal undersökningsinsats 

(Olsson & Stille, 1980) 
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6. 3 Subjektiv sannolikhet Bayes'teorem 

Att bestämma sannolikheten för olika utfallsmöjligheter är 

svårt att göra om man skall använda sig av den klassiska 

sannolikhetsläran där sannolikheten för ett utfall är 

antalet gynnsamma utfall dividerat med antalet möjliga 

utfall. Detta innebär i praktiken att det inte är möjligt 

att använda klassiska sannolikheter för att beskriva 

osäkerheter inom geotekniken. Det är mycket sällan som man 

har tillgång t en stor mängd prov under sam.ma 

förhållanden. Därför används vid bestämning av de 

geotekniska parametrarna sk subjektiv sannolikhet för att 

koppla en fåtalsprovning med en förhandskunskap 

(erfarenhet). För att utnyttja detta används teorier 

utvecklade av Thomas Bayes under 1700-talet. Den subjektiva 

sanolikheten innebär att vi kan uttrycka den erfarenhet vi 

har i statistiska termer. Principen för detta åskådliggörs 

figur 6.4. 

I(µlprovdata) 

+ 

Förhandskunskap Provdata Sammanvägd 
fördelning fördelning fördelning 

Fig.6.4 Bayes' teorier kan användas för att kombinera en 

förhandskunskap om statistisk fördelning med den 

statistiska fördelningen från provdata 

Det är viktigt att nämna att i samband med åsättandet av 

förhandskunskapen är det viktigt att all relevant förhands

kunskap inkluderas. 

i 
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Med hjälp av Bayes teorier kan sannolikheten sedan 

uppdateras med ny information s.k. posteriori-information. 

Exempel på detta är tillkommande provresultat från en 

kompletterande undersökning. 

En utförlig beskrivning av teorin med exempel från geo

tekniken finns redovisat i Olsson, Stille (1980). 

6.4 Känslighetsanalys 

Det är således inte möjligt att använda sig av den klassiska 

sannolikhetsläran inom grundläggningsområdet. Detta gäller i 

synnerhet vid beräkning av sannolikheten för ett visst 

skred. Det inses snabbt att det inte är möjligt att studera 

exakt samma skredsituation 100 gånger för att få en 

statistiskt riktig sannolikhet. Därför bygger sannolikheter 

för brott i en slänt och händelsens konsekvenser som 

tidigare berörts på beslutsfattarens eller expertens 

erfarenhet i kombination med ett fåtal prov. En viktig 

faktor i detta sammanhang är att bestämma hur känsligt valet 

av handlingsalternativ är för en förbättring av kunskapen av 

sannolikhet och konsekvens. Olsson & Stille (1980) redovisar 

ett sätt att bestämma värdet av tillkommande information med 

hjälp av en känslighetsanalys. Denna baserar sig på en 

undersöknings förväntade värde vid olika förhandskunskap av 

sannolikheten. Att utföra dessa känslighetsanalyser är 

givetvis mycket viktigt vid en optimering av förstärknings

eller undersökningsinsatser. Redovisning av känslighets

analyser i samband med optimering av geotekniska 

undersökningar finns redovisat i Olsson & Stille (1980). 
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6.5 Exempel beslutsteori 

6.5.1 Allmänt 

Beslutsprocessen föreslås lösas enligt de riktlinjer som 

redovisades i avsnitt 5.1 

Steg 1 Strukturera och dela upp problemet genom att dela 

upp det i delproblem. 

Steg 2 Värdera utfallens konsekvens 

Steg 3 Bestäm sannolikheten för olika utfall 

Steg 4 Utvärdera de olika handlingsalternativen 

Steg 5 Känslighetsanalys 

Steg 6 Beslut 

Följande tre exempel visar hur man med beslutsteori kan 

beskriva olika handlingsalternativ. Steg 1-3 samt steg 5 kan 

i. dessa tillämpningar sägas vara avklarade. 

6.5.2 Exempel 1 

Antag att man ska förstärka en lerslänt. Man vet inte om 

lerans skjuvhållfasthet är 10 kPa eller 15 kPa. En "säker'' 

förstärkning för att klara 10 kPa kostar 50 000 kronor mer 

än en för 15 kPa. Om slänten går till brott kostar det 200 

000 kronor. Vi bortser från möjligheten att med undersökning 

bestämma skjuvhållfastheten. Ska man dimensionera för 10 kPa 

eller 15 kPa? 

Beroende på vad skjuvhållfastheten visar sig vara får de 

olika valen följande utfall : 
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förstärk förstärk 
för 1 0 kPa för 15 kPa 

ns d 

skjuv- överstarkingen
hållfasthet kostn. = förlust =10 kPa 50 000kr 

skjuv- brott 
ingenhållfasthet kostn. = 
förlust=15 kPa 200 000kr 

Fig.6.5 Betalningsmatris för exempel 1 

Beslutssituationen kan återges i ett beslutsträd enligt fig. 

6. 6. 

k = 0 

k = - 50 000 

k = - 200 000 

k = 0 

hl = förstärk slänten för cu = 10 kPa 

h2 = förstärk slänten för skjuvhållf. = 15 kPa 

ul = skjuvhållf. = 10 kPa 

u2 = skjuvhållf. = 15 kPa 

k = förväntad förlust 

Fig.6.6 Beslutsträd för exempel 1 
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Antag att man tillkallar en geoexpert som har arbetat i 

området tidigare. Han bedömer med ledning av sin tidigare 

erfarenhet att det är 33% sannolikhete att skjuvhåll

fastheten är 10 kPa och 67% sannolikhet att den är 15 kPa. 

Beslutsträdet kan nu modifieras enligt figur 6.7. Den 

förväntade förlusten fås av kriteriet : Et = Ei + Pf * Ef. 

k = 0* 0.33 = 0 

k = - 50 000 * 0.67 = -33 500 

k = - 200 000 * 0.33 = -66 000 

k = 0 * 0.67 = 0 

Fig.6.7 Fullständigt beslutsträd för exempel 1 

Exemplet visar att med givna förutsättningar och kriteriet 

förlustrisk bör man förstärka slänten som om skjuvhåll

fastheten i leran är 10 kPa. Den förväntade förlusten blir 

då O - 33 500 = - 33 500 kr. 

6.5.2 Exempel 2 

I samband med ett markarbete överväger man att schakta 

enligt figur 6.8. I slänten finns en viktig kabel som inte 

får förstöras. 

o, 
Kabel 6 m 

.::///.=///.:!:/#.::=N?' 

2 m p = 1. 8 ton/m 3 

Fig.6.8 Sektion av slänt 
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Lerans densitet är känd, men eftersom undersökningarna är 

bristfälliga kan lerans skjuvhållfasthet endast uttryckas 

som en frekvensfunktion enligt figur 6.9. Ett brott på 

kabeln kostar 50 000 kronor . 

...._____::;;;...._______________,;;;:::,,____.... Cu (kPa) 

5 25 

Fig.6.9 Frekvensfunktion över skjuvhållfastheten i leran 

innan kompletterande grundundersökning 

Beräkning av erfoderlig skjuvhållfasthet med en "accepterad 

beräkningsmetod" visar att skjuvhållfastheten måste vara 

minst 13.85 kPa för att slänten ska vara stabil (Det kan 

tyckas konstigt att uttrycka skjuvhållfastheten så exakt, 

men det är för att statistiskt kunna beräkna brottsannolik

heten att underskrida denna). Detta innebär att vi antar att 

sannolikheten för skred (brottsannolikheten) är lika med 

sannolikheten för att skjuvhållfastheten är under 13.85 kPa. 

Brottsannolikheten, dvs arean av kurvan till vänster om 

13.85 kPa, kan därmed beräknas till 0.39 eller 39%. Detta 

kan redovisas som i figur 6.10. 
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0.39 

.______::;;:._;....._.;:...;:...;...;:........:......;:i...._________;;;::,,,____ Cu(kPa) 
5 13.85 25 

Fig.6.10 Frekvensfunktion över skjuvhållfastheten i leran 

innan kompletterande grundundersökning. Brott

sannolikheten lika med 39% är inlagd. 

Kostnaden för att förbättra kunskapen genom en 

kompletterande undersökning uppgår till 10 000 kronor. 

Därmed ökar man kunskapen om leran så att man nu kan 

uttrycka frekvensfunktionen enligt figur 6.11. 

13 17 

Fig.6.11 Frekvensfunktionen ändras genom en kompletterande 

undersökning enligt figur 

På samma sätt som i figur 6.10. kan nu sannolikheten att 

underskrida 13.85 KPa beräknas till 9%. Detta redovisas i 

figur 6.12. 

https://Fig.6.11
https://Fig.6.10
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13 17 

Fig.6.12 Frekvensfunktion efter en kompletterande 

grundundersökning om 10 000 kr. Sannolikheten 

att underskrida 13.85 kPa är inlagd 

För en kostnad om 20 000 kr kan sådana förstärkningsåtgärder 

sättas in så att sannolikheten för brott i slänten sänks 

till 1%. 

Den totala beslutssituationen för slänten kan beskrivas med 

beslutsträd enligt figur 6.13. : 

Konsekvens 

:::: o.61 
Håller 0 0 

Brott e :::::: 0.39 
50 000 

:::: 0 .91 
Håller 0 10 000 

Brott e :::::: 0.09 
F'·· 60 000 

O.J:st .. 
:::: o.99

cl..J:klJ. . 0 20 000HållerJ..ng- 3 
Brott e :::::: o. 01 

80 000 

Fig. 6.13 Fullständigt beslutsträd för exempel 6.13 

Om man minimerar de förväntade kostnaderna enligt kriteriet 

Et = Ei + Pf * Ef kan förväntad kostnad skrivas som: 

https://Fig.6.12
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För handlingsalternativ 1: 0.61 * 0 + 0.39 * 50 000 

19 500 kr 

För handlingsalternativ 2: 10 000 + 0.91 * 0 + 0.09 * 

50 000 14 500 kr 

För handlingsalternativ 3: 20 000 + 0.99 * 0 + 0.01 * 
50 000 = 20 500 kr 

Med ovanstående kriterie och med givna förutsättningar är 

således handlingsalternativet att komplettera undersökningen 

det bästa beslutet. 

6.5.4 Exempel 3 

En entreprenör ska utföra en 4 meter bred schakt till fyra 

meters djup i en lera med odränerad skjuvhållfasthet 1fu =18 

kPa och densitet p = 1.6 t/m3. Av arbetshandlingarna framgår 

att det krävs en säkerhetsfaktor Fe om minst 1.5 på lerans 

skjuvhållfasthet. Möjlighet finns att bedriva 

schaktningsarbetet antingen i torrhet med slänter eller med 

helt vattenfylld schaktgrop (och brantare slänter). 

Spontning är av buller- och vibrationsskäl uteslutet. 

Kostnaden för schakt i torrhet är 100 kr/m3. Kostnaden för 

schakt under vatten är 140 kr/m3. 

Beräkning av erfoderlig släntlutning vid schaktning i 

torrhet med en ''accepterad beräkningsmetod" visar att 

slänten maximalt får vara 55 grader. Se figur 6.14. 

4 m 

Fig.6.14 Sektion vid schaktning i torrhet 

https://Fig.6.14
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En volymberäkning visar att det urschaktade materialets 

volym blir 27.2 m3 per meter. Kostnaden per schaktad meter 

blir därmed 2720 kr. 

Beräkning av erfoderlig släntlutning vid schaktning under 

vatten ger att slänten kan schaktas helt vertikalt. 

4 m 

Fig.6.15 Sektion vid schaktning helt under vatten 

En volymberäkning i detta fall visar att den urschaktade 

volymen blir 16 m3 per meter. Kostnaden per meter blir 

därmed 2240 kr. 

Beslutssituationen kan beskrivas i ett enkelt beslutsträd. 

Konsekvens 

2 720 kr 

2 240 kr 

Fig.6.16 Enkelt beslutsträd för exempel 3 

Bästa beslut är således att schakta under vatten vid de 

givna förutsättningarna. 

https://Fig.6.16
https://Fig.6.15
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6.5.5 Exempel 4 (modifierat från Ang & Tang, 1975 

samt Olsson & Stille, 1979) 

I samband med ett grundläggningsarbete ska en tung mobilkran 

som motsvarar en överlast om 30 kPa placeras nära en 

lerslänt. Slänten är tidigare dimensionerad för att klara en 

överlast av 25 kPa. Man vill nu uppskatta släntens säkerhet 

mot brott till följd av den nya situationen. En geotekniker 

som besöker området uppskattar sannolikheten för att slänten 

inte klarar att bära 30 kPa varierar mellan 0.2 och 1.0. Med 

ledning av hans tidigare erfarenhet från området åsätter han 

en sannolikhetsfördelning på brottsannolikheten enligt figur 

6.17. Denna fördelning är då en a'priori-fördelning. 

Brott-
san olikhet 

0.4 
0.3 

0.15 
0.1 

0.05.__________..______.______.______,.___,,_Sannolikhet 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Fig.6.17 Bilden visar a'priorefördelningen för 

brottsannolikheten 

Om Bayes' teori om total sannolikhet utnyttjas kan den den 

förväntade sannolikheten för brott i slänten tecknas som: 

Brottsannolikheten = 0,2 * 0,3 + 0,4 * 0,4 + 0,6 * 0,15 + 

0,8 * 0,1 + 1,0 * 0,05 = 0,44 

https://Fig.6.17
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Under skyddade förhållanden belastar man en närliggande 

slänt med samma egenskaper som den aktuella. Försöket visar 

att den närliggande slänten går till brott innan man uppnår 

en överlast av 30 kPa. En överlast om 30 kPa innebär alltså 

brott i detta fall. 

Detta innebär att vi kan uppdatera sannolikhetsfördelningen 

enligt följande: 

0.3 X 0.2 
(P=0.2) = = 0.136 

0.44 
0.4 X 0.4 

(P=O. 4) = 0.364 
0.44 

0.15 X 0.6 
( P=0. 6) = = 0.204 

0.44 
0.1 X 0.8 

(P=O. 8) = = 0.182 
0.44 

0.05 X 1. 0
(P=l. 0) = 0.114 

0.44 

Den uppdaterade sannolikhetsfördelningen kan nu beskrivas 

enligt figur 6.18. 

Brott-
san olikhet 

0.364 

0.204 
0.1820.136 

0.114 

--------------------------------~sannolikhet
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Fig.6.18 Genom observation att närliggande slänt går till 

brott sker en förskjutning av sannolikhets

funktionen mot en större brottsannolikhet 

https://Fig.6.18
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Den uppdaterade brottsannolikheten blir nu: 

Brottsannolikheten = 0.2*0.136+ 0.4*0.364+0.6*0.204+ 

+0.8*0.186+1.0*0.114=0.55 

Om vi antar att ytterligare slänter i närheten provas och 

inte håller för en överlast om 30 kPa kan ytterligare 

uppdatering ske. Nedanstående figur 6.19 visar sannolikhets

fördelningen vid två och fyra uppdateringar. 

P"(p • p,J 

n, 2 n • 4 
0.5 05 

0.2 0.4 0.6 0B 1.0 P, 0.2 0.4 06 OS 1.0 P, 

Fig.6.19 Sannolikhetsfördelningsfunktion vid flera 

uppdateringar (Olsson & Stille, 1979) 

Exemplet visar att genom att observera en likartad slänt i 

närheten kan man utnyttja denna erfarenhet till att få 

bättre kunskap om den aktuella släntens brottsannolikhet. 

Uppdateringen görs enligt Bayes' teori och redogörs i detalj 

för i Ang & Tang (1975). 

https://Fig.6.19
https://0.8*0.186+1.0*0.114=0.55
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7 ANALYSREDSKAP FÖR BESLUTSTEORI 

7.1 Al.l.mänt 

Det har framgått tidigare i rapporten att det är viktigt att 

urskilja faktorer som påverkar händelseförloppet vid risk 

för skada. Lämpligt är då att använda sig av händelseträd 

och felträd. Dessa medför att beslutsfattaren kritiskt 

analyserar problemet och därmed klarlägger sannolikhet och 

konsekvens för en möjlig händelse. Detta kan vara 

sannolikhet för och konsekvens av att en geoundersökning är 

bristfällig, att nederbörden är ovanligt riklig eller att en 

geokonstruktion blir underdimensionerad. 

För att minska osäkerheten i en bedömning av ett framtida 

skeende måste emellertid antalet parametrar som ingår i 

beslutsanalysen begränsas till ett fåtal men betydelsefulla 

faktorer. Följande indelning i tre steg är lämplig för att 

lättare beskriva och behandla faktorer som kan ge upphov 

till risk. 

Steg 1 Identifikation av faktorer som kan ge upphov till 

risk 

I detta steg sammanställs de faktorer som kan innebära en 

risk. Detta kan exempelvis göras som i figur 7.1. De yttre 

faktorerna ärt.ex vibrationer från tåg/biltrafik, kraftig 

nederbörd, massundanträngning från pålningsarbeten, 

tillfällig last från trafik, sprängning, etc. Undergrundens 

egenskaper ärt.ex skjuvhållfastheten, jordlagergeometri, 

grundvatten-förhållande, etc. Den mänskliga faktorn ärt.ex 

slarv, okunskap, samarbetsproblem etc. 
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Steg 2 Bestämning av riskens storlek 

Detta steg innebär att sambandet mellan samtliga 

identifierade faktorer som kan ge upphov till en risk 

bestäms. Dessa indelas i grupper enligt figur 7.1. 

Sannolikheten för att dessa faktorer ska ge upphov till risk 

bestäms enligt de riktlinjer som beskrivits tidigare i 

rapporten. Beaktande av erfarenhet och fåtalsprovning vid 

bestämning av sannolikheter är som tidigare behandlats 

viktigt. Genom att i detta steg kombinera sannolikhet och 

konsekvens möjliggörs bestämning av riskens storlek. 

Steg 3 Utvärdering av risk och konsekvens 

I detta steg utvärderas risken och konsekvensen. 

Konsekvensen bedöms separat eftersom denna, som behandlats i 

kap.4.4 (riskbenägenhet), inte får överstiga ett visst värde 

oavsett sannolikhet. I detta steg ingår att jämföra den 

aktuella risknivån med den accepterad nivå som 

beslutsfattaren slagit fast. 

Det är viktigt att klarlägga hur olika skeden i ett 

projektet påverkas. Om risken eller konsekvensen i ett visst 

skede överstiger den accepterade nivån krävs åtgärder. Dessa 

åtgärder kan vara en kompletterande geoteknisk undersökning, 

en noggrannare prognosmetod eller ett skredvarningssystem. 
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Yttre påverkan Mänskligt Egenskaper 
från omgivningen felbeteende hos material 

..... -- ... -

Påverkan av Inverkan av 
laster fel 

Konsekvenser 

Fig. 7.1 Bilden visar uppdelning av faktorer som kan ge 

upphov till risk och dess påverkan på en 

konstruktion, t.ex en lerslänt (efter Sentler, 

1980) 

Inför komplexa beslutssituationer som vid riskvärdering av 

lerslänter kan man använda sig av händelseträd och felträd 

för att identifiera faktorer som kan orsaka risk. En analys 

med händelseträd eller felträd innebär att både konsekvenser 

och sannolikheter lättare kan analyseras. 

7 . 2 Händelseträd 

Ett händelseträd används för att identifiera faktorer som 

kan orsaka risk. Identifiering av faktorer ingår som steg 1 

i avsnitt 6.1. Med ett händelseträd åskådliggörs sambandet 

mellan en utlösande händelse och efterföljande delhändelser. 

Principen kan åskådliggöras som ett dominospel enligt figur 

7.2 
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Skadeförlopp Konsekvens 

1 2 3 4 5 

Fig. 7.2 En analys med händelseträd kan liknas vid ett 

dominospel. En utlösande händelse 1 ger upphov 

till ett skadeförlopp bestående av ett antal del

händelser. En slutlig händelse nr N ger upphov 

till en negativ konsekvens (Riskhantering, 3. 

Kemikontoret, 1987) 

Den slutliga negativa konsekvensen som uppkommer kan vara en 

reparationskostnad, en skadeståndskostnad, en förlust av 

goodwill etc. Till händelseträdet kan kopplas vissa 

villkorssatser (om, och, eller) som måste vara uppfyllda för 

att en delhändelse skall inträffa. En mer fullständig 

beskrivning av händelseträdets uppbyggnad, funktion etc. 

finns i Ang & Tang, vol 2, (1984). 

Händelseträdet byggs upp enligt figur 7.3. Givet en 

starthändelse kan man succesivt bestämma sannolikhet och 

konsekvens för ett antal underhändelser. Konsekvenserna Cl 

till C5 är beroende av erfarenhet och insikt hos trädets 

konstruktör. Sannolikheten för den slutliga konsekvensen tas 

fram genom multiplikation av de olika delsannolikheterna. 
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d e 1h ·· 

1 2 3 
händelse händelse 1 

1h an.. 1 se I and e 1 se1 

1 
I 

Fig. 7.3 Principen för uppbyggnad av ett händelseträd 

Händelseträdet är således lämpligt för att inom 

beslutsteorin beskriva både konsekvens och sannolikhet. 

7.3 Exempe1 hände1seträd 

Nedanstående figur 7.4 beskriver ett schaktningsarbete med 

slänt intill en tunnelbana. Ett övervakningssystem planeras 

att installeras i samband med schaktningen. Systemet är 

sådant att när en deformationsmätare indikerar en kritisk 

släntrörelse går ett ljudlarm på arbetsplatsen. När denna 
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signal når arbetsledningen tänder platsledningen en röd 

ljussignal som tågföraren kan se varvid tåget kan stoppas 

och en olycka kan undvikas. Systemet har dock vissa 

svagheter vilket figur 7.5 visar. 

Fig.7.4 Plan visande schaktningsarbetet 
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Start 
händ
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Fungerar 
signal 

Platsledning I 
I 

reagerar och 
I 

ger signal I 

T-baneförare 
ser signal 

och stannar 
Sikt 

Hinner 
stanna 

Olycka Sannolikhet 

Skred I Ja 
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I 
I 
I 
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I I I 

1 Nej 0.9400 

I I I I I 
I I I I I 
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I 
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I 
I 

L 1.000 

L 0.040 

P(olycka) = 0.04 

Fig.7.6 Principen att med ett händelseträd beskriva en 

övervakningssystems svagheter kan medföra att 

övervakningsinsatsen optimeras och "rätt" system 

väljs 
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Genom exemplet kan klarläggas att det lönar sig att koppla 

ljudlarmet på arbetsplatsen till ljuslarmet på spåret givet 

att kostnaden för detta inte överstiger produkten av den 

uppskattade sannolikheten och kostnaden för en olycka. 

7.4 Felträd 

En lerslänts stabilitet beror på en mängd olika faktorer, 

som var och en inverkar på släntens stabilitet, var för sig 

eller i kombination med en annan faktor. Dessa faktorer kan 

därmed ge upphov till en risk som således är resultatet av 

att ett fel uppstår i någon av dessa faktorer. Dessa fel 

innebär därmed att släntens säkerhet, funktion eller 

livslängd påverkas. Dessa konsekvenser kan beskrivas i ett 

felträd. 

Liksom vid felträdsanalys fattas inga beslut utan 

sannolikheten för att olika fel och konsekvenser ska 

inträffa är oberoende av beslut. Vid felträdsanalys startar 

man "bakifrån'' med att bedöma sannolikheten för olika 

oönskade bashändelser. Dessa ska sedan passera olika 

''portar" för att slutligen generera en topphändelse som kan 

vara ett skredförlopp. Samtliga villkor i felträdet måste 

således vara uppfyllda för att topphändelsen ska inträffa. 

Principen beskrivs i fig. 7.7. 
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E Topphändelse 

Symboler: 

{±j och grind 

~ "eller" grind 

~ "oönskad händelse" för vidare behandling 

@ "oönskad bashändelse"

0 sekundär "oönskad händelse" avslutad 

c§J kopplingshändelse 

Fig.7.7 Ett felträd uppbyggs av olika grindar som måste 

vara uppfyllda för att en oönskad konsekvens ska 

uppstå. 



78 

8 INVERKANDE FAKTORER PÅ ANALYS AV STABILITET 

I SLÄNT 

8. 1 Allmänt 

Det finns en mängd faktorer, som inverkar på resultatet av 

en stabilitetsanalys eller bedömningen av en lerslänts 

stabilitet. Framförallt är det geometrin och lerans 

hållfasthet som är avgörande. Nedan redogörs för de 

vanligaste faktorerna. I kapitel 12 anges en metodik, som 

bygger på att sammanväga inverkande faktorers betydelse och 

de konsekvenser ett jordskred kan innebära. 

8.2 Inverkande faktorer 

8.2.1 Geometriska faktorer 

Markytans geometri 

Resultatet av utredningen av en lerslänts 

stabilitetsförhållande är bl.a beroende av hur väl 

verkligheten kan återges i beräkningsmodellen. Punktvis 

inmätning av markytan kan göras med olika täthet och med 

olika instrument. Inmätningen kan göras från topografisk 

karta, vid stereotolkning av flygbilder samt vid 

nivåbestämning med avvägningsinstrument eller liknande. Vid 

inmätning är det viktigt, att branta partier av slänten 

inmätes. Om de branta partierna är tillräckligt omfattande, 

måste de lokala stabilitetsförhållandena utredas. 

Lösa jordlagers geometri 

De lösa jordlagrens utbredning i en slänt kan vara 

bestämmande för med vilken beräkningsmodell en slänt ska 

analyseras. Om exempelvis lerlagrets mäktighet är större än 
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släntens höjd är metoder som bygger på analys av cirkulär

cylindriska glidkroppar lämpliga. Om lerlagrets mäktighet är 

ringa, bör plana glidytor analyseras. 

Leran kan innehålla silt- och sandskikt, vilket betyder att 

analysmetoder, där hänsyn tas till portrycksvariationer i 

sandskikt, bör studeras. I "homogen" lera behöver sådan 

analys ej ske. Det måste därför fastställas, att sandskikt 

ej förekommer, exempelvis genom portryckssondering. Se 

vidare kapitel 10: Analysmetoder. 

Lutning hos bottenlager 

Det har påvisats av Sällfors (1979), att förekomsten av 

starkt lutande fast botten under leran kan förorsaka 

skjuvdeformationer, som i sin tur kan leda till ökning av 

portrycket i leran. Portrycksökningen innebär, att 

effektivspänningen i leran minskar, vilket innebär att 

lerans dränerade hållfasthet minskar, vilket i sin tur leder 

till skjuvdeformationer etc. På grund av starkt lutande 

bottenyta kan således hållfastheten i leran närmast 

bottenytan vara lägre än förväntat. 

Geometriska begränsningar 

Stabilitetsförhållandena är beroende på om de glidytor, som 

uppritas i beräkningsmodellen kan utbildas. Geometriska 

begränsningar i form av förträngningar, uppgrundningar och 

trösklar, synliga eller dolda, kan förbättra stabilitets

förhållandena. Emellertid kan sk flaskskred inträffa där 

leran är kvick, även om endast en smal "mynning" finns. 

Flaskskred uppkommer genom att ett litet initialskred sker, 

vilket ger förändrade geometriska betingelser. Denna 

störning leder sedan till bakåtgripande skred och därmed har 

flaskskredet startat. 
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8.2.2 Lerans skjuvhållfasthet 

Vid sidan av geometrin är lerans skjuvhållfasthet den 

viktigaste parametern vid analys av en lerslänts stabili

tetsförhållanden. I Sverige bestäms oftast den odränerade 

skjuvhållfastheten med vingsondering i fält eller med 

fallkonprov på ostörda jordprover i laboratorium. Övriga 

metoder att bestämma leras odränerade skjuvhållfasthet, i 

skjuvapparat och i triaxialcell, är ovanligare i Sverige. 

Den dränerade skjuvhållfastheten bestäms i långsamma 

skjuvförsök i laboratorium. 

Anvisningar för bestämning av skjuvhållfasthet ges i Svenska 

Geotekniska Föreningens Laboratorieanvisningar, del 9 

"Skjuvhållfasthet". 

Vid bestämning av leras odränerade skjuvhållfasthet erhålls 

i vissa jordar ett missvisande värde som måste korrigeras, 

bl a beroende på att dessa jordar har annat deformations

beteende såväl form- som tidsmässigt. En hög organisk halt i 

lera innebär att jorden är mer plastisk än normal lera. Den 

med vingsond eller fallkon uppmätta odränerade 

skjuvhållfastheten ska, under sådana betingelser, reduceras. 

Anvisningar för reduktionens storlek anges av Larsson m fl 

(1984). 

I silt och siltig lera finns risk för portrycks- och 

lagringsförändring, som gör bestämningen av 

skjuvhållfastheten osäker. Enligt Börgesson (1981) minskar 

exempelvis den odränerade skjuv-hållfastheten med ökande 

siltinnehåll, medan den dränerade skjuvhållfastheten ökar 

med ökande siltinnehåll. 

8.2.3 Skjuvhållfasthetens variation 

Leras skjuvhållfasthetsegenskaper varierar, undersöknings

metoderna ger en viss variation och handhavandet av under-
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sökningsutrustningen varierar. Därför varierar det uppmätta 

värdet av egenskapen. Variationen kan mätas och beräknas på 

flera sätt, men det är viktigt att variationen studeras och 

värderas inom ett och samma jordlagerskikt. Vid bestämning 

av variationen måste därför hänsyn tas till trenden hos 

värdena. 

Värdena beskrivs analytiskt enklast genom att egenskapen 

antas vara normalfördelad. Undersökningar visar, att 

variationskoefficienten (kvoten av standardavvikelse och 

medelvärde) för leras uppmätta skjuvhållfasthet är 0.05-

0.30. 

Variationen är alltid uppmätt i vertikalled; men även i 

horisontalled finns variation. Av geologiska skäl kan man 

vanligen förutsätta att variationen i horisontalplanet ej är 

så stor som i vertikalplanet. På grund av rymdverkan ska 

därför variationen i naturliga slänter och vid normala 

geokonstruktioner reduceras. Konsekvensen är att det 

teoretiska sambandet mellan skjuvhållfasthetens variation 

och sannolikheten för brott ej kan användas i praktiken. 

Däremot kan själva principen utnyttjas : ju större variation 

hos skjuvhållfastheten desto högre erforderlig 

säkerhets faktor. 

8.2.4 Residualskjuvhållfasthet 

Med residualskjuvhållfasthet menas en skjuvhållfasthet, som 

finns kvar i ett lerprov efter brott eller när deformationen 

nått ett visst belopp. Residualhållfasthetens värde, i för

hållande till brottvärdet, har betydelse för progressiva 

skredmekanismer. 

8.2.5 Sensitivitet 

Efter kraftig omrörning av ett lerprov bestäms med fallkon 

provets omrörda skjuvhållfasthet - den lägsta hållfasthet en 
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lera kan ha. Kvoten mellan den odränerad skjuvhållfastheten 

på ostört lerprov och den odränerad skjuvhållfastheten på 

omrört lerprov benämns sensitivitet. Vid en sensitivitet 

över 30 benämns leran som högsensitiv och vid sensitivitet 

över 50 samt en omrörd skjuvhållfasthet mindre än 0.4 kPa 

benämns leran som "kvicklera". 

Lerans sensitivitet är ett mått på dess skjuvhållfasthet 

efter maximal omrörning. Sensitiviteten anger dock inte hur 

mycket energi som åtgår för att leran skall bli störd. 

8.2.6 Rapiditet 

Lerans rapiditet anger hur lätt en lera störs. Ju högre 

rapiditetstal, ju lättare störs en lera. Om mycket energi 

åtgår för att utföra omrörningen är leran mjukt elastisk och 

kan, trots stor deformation, fortfarande uppta stora 

skjuvspänningar. 

Däremot är leran spröd om litet energi åtgår. Hittills finns 

ingen allmänt vedertagen provningsmetod för att bestämma 

rapiditetstalet. 

8.2.7 Förkonsolideringstryck 

Förkonsolideringstrycket i vertikal och horisontell riktning 

har betydelse tex för släntens förmåga att uppta spänningar 

förorsakade av säsongsmässiga deformationer eller yttre 

laster. 

Bestämning av förkonsolideringstrycket i vertikal riktning 

på olika delar i en slänt och på olika nivåer kan ge klara 

bevis för hur slänten bildats, exempelvis genom en ero

derande älv. Denna kunskap kan också ge information om de 

ursprungliga huvudspänningarnas riktning och storlek. 
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8.2.8 Huvudspänningarnas riktning 

Vid analys av en slänt med avancerade numeriska metoder bör 

huvudspänningarnas ursprungliga riktning vara kända. Därför 

kan det vara lämpligt att ta större storlek på proverna 

fält och därefter i laboratoriet justera dessa så att försök 

kan göras i olika riktningar. 

8.2.9 övriga egenskaper 

Övriga egenskaper, såsom densitet, vattenkvot och flytgräns 

hos den jord, som ingår i betraktelsen av stabilitets

förhållandena, bör också undersökas. Dessa egenskaper är i 

allmänhet lika viktiga parametrar i stabilitetsanalysen, men 

man kan i allmänhet förvänta sig en större variation i 

skjuvhållfastheten varför omfattningen av t.ex 

densitetsundersökningen ej behöver vara lika omfattande. 

Ett riktvärde är, att antalet bestämningar av densitet, 

vattenkvot och flytgräns kan vara 1/4 av antalet 

hållfasthetsbestämningar. Densiteten hos friktionsjord, som 

ligger ovanför grundvattenytan, kan vid nedbörd öka 

väsentligt. 

8.2.10 De övre jordlagrens frysningsegenskaper 

En möjlig orsak till skred är om ett grundvattenflöde stängs 

in av ett fruset jordtäcke. Vattentrycket i jorden kan bli 

stort och skjuvhållfastheten därmed minska. Vid snöfattiga 

vintrar kan detta vara en starkt bidragande orsak till skred 

(Rosen, 1981). 
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8.2.11 Portryck 

Portryck inverkar på jords hållfasthet. Ju högre portryck, 

desto lägre hållfasthet. Redan tidigare har betydelsen av 

hållfastheten diskuterats. Även portrycket och dess 

variation har så stor betydelse för en lerslänts stabilitet, 

att det finns anledning att uppta även portryck och 

portrycksvariation som inverkande faktor. 

Om infiltrationsområdet, som betjänar det potentiella 

jordskredsområdet, är betydligt större än jordskredsområdet, 

kan förutsättningar finnas för uppkomst av höga portryck. 

Förutom lösa jordlager kan infiltrationsområdet inbegripa 

bergterräng. Infiltrationsområdets utsträckning bör därför 

bestämmas. 

Lerans hållfasthet är direkt beroende av förekommande 

portryck. Portrycket uppmäts normalt under en kort 

tidsperiod, ofta endast vid ett eller två mättillfällen, 

vilket innebär att den variation av portrycket som kan 

föreligga ej kan bestämmas. För prognosticering av portryck 

finns en metod framtagen av Svensson och Sällfors (1982). 

8.2.12 Sand- och siltskikt 

Sand- och siltskilt inlagrade i leran har stor betydelse för 

portrycket och dess variation. Speciellt betydelsefullt är 

om skikten har kontakt med jorden i infiltrationszonen. 

Skiktens geometri (tjocklek och utbredning i plan) är 

betydelsefull för portrycksvariationen. 

8.2.13 Markrörelser och sprickor 

Markrörelser kan vara betingade av olika faktorer: 
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* dåliga stabilitetsförhållanden 

* tjälfarliga material i ytan 

* varierande vatteninnehåll i leran. Genom att 

vattenavgång under torrperioder minskar jordens volym, 

vilket ger vertikala och horisontala förskjutningar. 

Markrörelsernas orsak bör bedömas genom: 

* undersökning av de övre jordlagrens tjälfarlighet 

(uppförande vid frysning/tining) 

* registrering av sprickor, markytans nivå, 

vatteninnehåll i leran under olika säsonger, kopplat 

med mätning av lufttemperatur och nederbörd. 

* mätning med inklinometer 

* mätning av horisontella avstånd till fasta punkter 

* mätning av relativa horisontala förskjutningar i 

slänten 

* avvägning 

Som en följd av sprickbildning kan markrörelser uppstå. 

Sprickbildning kan även uppstå på grund av torka. Torr

sprickor kan förändra geometrin hos potentiella glidytor och 

vid nederbörd kan pådrivande kraft uppkomma på grund av 

horisontellt vattentryck i torkspricka. 

8.2.14 Undersökningens omfattning 

Vid analys av ett tänkbart jordskred, som går i ett jord

lager med uppmätt skjuvhållfasthet, gäller att i jordlagret 

och ungefär inom glidkroppens volym ska finnas ett minsta 

antal bestämningar av skjuvhållfasthet och andra egenskaper, 

jämnt spridda över glidkroppen och dess omgivning. Om 

antalet bestämningar är mindre eller om undersökningen ej 

täcker hela glidkroppen återverkar detta på 
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säkerheten, med vilken stabilitetsförhållandena kan 

värderas. I stället för ett stort antal kostsamma 

hållfasthetsbestämningar, kan ett begränsat antal 

bestämningar i representativa punkter baserad på geologisk 

kunskap vara bättre om man därmed kan utviddga tolkningen av 

området genom sonderingar av typ spetstrycksondering. 

8.2.15 Ytvatten 

De ytliga jordlagrens vattengenomsläpplighet är väsentlig 

att bestämma. Vid hög permeabilitet rinner ytvatten omgående 

ned till grundvattenmagasinet och kan på så sätt bidra till 

en stark variation i portrycket. Om ett sandskikt på lera 

mynnar i stark släntlutning eller i täckdike kan erosion 

förekomma. Likaså kan dränerings- och dagvattenledningar, 

som mynnar i slänt, ge upphov till erosion. Vid låg 

permeabilitet i ytlagret kommer avrinningen att ske i 

markytan utmed slänten. Det rinnande ytvattnet kan förorsaka 

erosion intill träd, vid ytliga trädrotssystem, eller i 

förekommande linser av jord med hög permeabilitet. 

8.2.16 Vattenstånd 

En inverkande faktor på släntstabiliteten är vattendjupet 

vattendrag både med avseende på vattnets bidrag till 

mothållande krafter och på vattnets eroderande effekt vid 

hög vattenhastighet. I regel finns i Sverige långvarig 

registrering av vattenståndet i de flesta stora vattendrag. 

8.2.17 Små jordutfall 

Många jordskred börjar vid liten skala med ett litet 

jordutfall i släntfoten. Förutsättningar för fortsatta 

större jordutfall efter ett initiellt mindre skred måste 

utredas. De små jordutfallen beror av olika faktorer. De kan 

uppstå vid olika årstider, tex på våren när jordens ytlager 

i 
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tinar. Den åtgärd, som bör vidtas direkt efter jordutfall, 

är att täta sårytan med stabil ersättningsjord (tex fin 

samkross). På lång sikt kan armering av övre jordlagret ske 

genom plantering av buskar och lågväxande träd. Genom 

''släntvård" tillses att befintliga träd ej blir för höga. 

Lämpligt är att utföra en successiv avverkning med 

återplantering. 

8.2.18 Erosion 

Genom små jordutfall, omkullfallna träd etc ökar 

förutsättningarna för erosion. Erosion är ofta betydande 

och under vattenlinjen om slänten angränsar till vattendrag. 

Undersökning sker genom provtagning/siktning och mätning av 

vattnets strömhastighet och därefter jämförelse med normala, 

kända fall. Viktigt är att göra återkommande okulär

besiktningar, där erosion har konstaterats. 

8.2.19 Urlakning 

Riklig vattenströmning genom lera ger upphov till urlakning 

(saltkoncentrationen i marint avsatt lera minskar). 

Vattenströmningens storlek är beroende på förekomst av silt

och sandskikt inlagrade i leran. Om dessa skikt har kontakt 

med vattenförande friktionsjordlager, som leder till högre 

liggande infiltrationszon, är förutsättningarna för 

urlakning särskilt stora. 

Bedömning av förekomsten av urlakning kan göras genom 

* sondering (portryckssond) för att finna ev utsvallade 

lager 

i 
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* permeabilitetsbestämning av friktionsjordlager i fält 

eller laboratorium 

* infiltrationsförsök med mätning av spridning av 

spårämne 

8.2.20 Historik, tidigare skred 

Genom okulärt studium av ett terrängavsnitt och genom 

studier av flygbilder i stereo kan värdefull information fås 

genom formen, storleken, åldern, antalet mm av tidigare 

skred i området. Den geomorfologiska utvecklingen (dvs 

landhöjning, erosion, meandring, avstängning av erosionsbas 

för vattendrag, fördjupning, ravinbildningar) ger en god 

översyn av stabilitetsförhållandena. I bebyggda områden kan 

det vara värdefullt att få en bild av hur terrängen stegvis 

har förändrats genom husbyggande, uppfyllning och avschakt

ning. 

8.2.21 Skogsbestånd 

Träd och buskars rotsystem är av betydelse för 

stabilitetsförhållandena genom vattensugande effekt och 

armering av jorden. Undersökning ska helst utföras genom 

okulär besiktning. I undantagsfall kan uppgrävning behöva 

ske. Efter uppgrävning måste återställning ske. 

Gamla träd, glest trädbestånd och lutande träd kan lätt vid 

stora vindstyrkor fällas. Trädfället lämnar sår i markytan, 

vilket kan förorsaka erosion. Undersökning sker genom okulär 

besiktning från luft eller land. 

Förekomst av lutande träd kan indikera jordrörelser i slänt. 

I allmänhet lutar trädvegetationen i de flesta naturliga 

slänter i sedimentjord på grund av jordrörelser. 
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8.2.22 Belastningar 

Bebyggelse 

Belastning från bebyggelse är relativt lätt att beräkna. 

Lagerupplag 

Lagerupplag är väl synliga och inverkan i analysen kan vara 

relativt lätt att mäta, trots att belastningen kan variera 

mycket. Lagermaterialet kan emellertid variera både till 

mängd och densitet. Exempelvis kan tyngden av virke, sand m 

m i upplag, som ej är täckta, öka eller minska beroende på 

uppsugning av vatten eller uttorkning. 

Jordlagrens tyngd varierar 

Normalt behöver hänsyn ej tas till varierande densitet hos 

jordlagren, speciellt inte under grundvattenytan. Över 

grundvattenytan kan emellertid en viss variation förekomma, 

beroende på jordens förmåga att hålla vatten. Speciellt kan 

densiteten hos sand variera från storleksordningen 1.5 t/m3 

i torrperiod till 1.8 t/m3 i nederbördsperiod. Inom utfyllda 

områden kan fyllningen vara mycket heterogen. Eftersom 

fyllningen inte tillkommit genom en geologisk process, är 

det svårt att inmäta dess utbredning, mäktighet och 

sammansättning. 

Snölast 

Hänsyn till snölast behöver normalt ej beaktas, trots att 

snö vid mildväder och regn kan suga upp avsevärda mängder 

vatten. 

Tyngden av det blöta snötäcket har dock mycket liten effekt 

på analysen. Däremot kan snötäckets isolerande funktion ha 

betydelse för slänten. Om snön kommer tidigt och förhindrar 

djup tjälning kan detta, tillsammans med andra faktorer 

såsom kraftig nederbörd under hösten och hastig, 
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koncentrerad snösmältning under våren, leda till kraftig 

portryckshöjning och vattenströmning i jorden. 

Landhöjning 

Sverige är utsatt för landhöjning. I Göteborg är 

landhöjningen 1 mm per år, i Stockholm 4 mm per år och i 

Luleå 9 mm per år. På sikt kommer därför 

stabilitetsförhållandena att försämras, främst utmed 

kusterna och vattendrag där erosionsbasen sänks, på grund av 

större pådrivande krafter vid jämviktsanalysen genom sänkt 

grundvattenyta, fördjupning av flodfåran och minskat mothåll 

av vatten. Det beskrivna förhållandet gäller från hav till 

första vattennivåbestämmande punkt (vattenfall, forsnacke, 

fördämmning etc). 

Last från väg- eller järnvägstrafik 

Trafiklast ger vibrationer som inducerar olika typer av 

vågrörelser (tryck, drag, translaterande), som rubbar den 

naturliga spänningsbilden. Undersökning görs med geofoner 

etc på olika avstånd från vibrationskällan och med olika 

källor i form av fordon/tåg (vikt, hastighet och riktning). 

Trafiklast varierar i storlek och tidsmässigt. Variationen 

sker under såväl långa som korta (dynamiska) tidsperspektiv. 

För enkelhetens skull antas emellertid ofta att trafiklasten 

är statisk och av storleksordningen 10-20 kPa. För 

järnvägstrafik finns speciella regler. Den dynamiska delen 

av trafiklasten beror på vägens kvalitet, fordonens vikt och 

hastighet. Vid gropig vägbana erhålls ett betydande 

dynamiskt tillskott från tunga fordon. 

Last från anläggningsarbeten 

Schaktning, fyllning, spontning, sprängning och pålning kan 

ge upphov till stabilitetsnedsättande effekter i form av 
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* vibrationer 

* massundanträngning 

* tillfälliga belastningar (dödvikt) 

* deformationer och förskjutningar 

Stor försiktighet måste råda och kontroll ske av 

* vibrationer 

* uppkommande sprickor i gatumark och på 

byggnader 

* jordförskjutning i utstakade linjer med 

teodolit 

* jordförskjutning med inklinometer 

Last från krökt ledning i jord 

En ledning i jord (vatten, gas, olja, etc) som ligger i 

eller ovan slänt, kan ge upphov till pådrivande horisontella 

krafter. Exempelvis där ledningen är krökt överförs dyna

miska krafter till omgivande jordlager vid flödesföränd

ringar i ledningen, särskilt vid sk tryckslag. 
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9 SANNOLIKHET FÖR OCH KONSEKVENS AV JORDSKRED 

9 .1 Allmänt 

Som framgår av tidigare kapitel fastställs stabilitets

förhållandena vanligen genom en beräkning av säkerhets

faktorn (Fe, F~, Fe~ etc.). Denna utgör dock inget 

tillräckligt bra uttryck för riskens storlek. För att 

erhålla en riskvärdering för de hotade objekt, som finns 

inom en skredhotad lerslänt, måste sannolikheten för skred 

och konsekvensen av ett skred utredas. 

Boende i eller invid ett möjligt jordskredsområde upplever 

normalt inte sin situation som besvärande ur risksynpunkt. 

Det är främst experter och informerade ansvariga tjänstemän 

och politiker på kommunal nivå, som vet att problemet 

innebär risk. 

Vid information om situationen upplever ofta de boende 

villrådighet. Följande reflexioner och frågeställningar från 

berörda boende är mycket vanliga: 

- "Det har ju inte hänt något här tidigare" 

"Vi har ju bott här så länge" 

"Vi bor så vackert ned mot älven" 

- "När kommer ett ras att inträffa?" 

Andra typer av reflexioner dyker upp vid tveksamheter t.ex. 

när skredrisken är dåligt undersökt: 

"Om det inte är så farligt eller om ni inte vet att 

det är farligt, varför kan vi inte få bygga till 

vårt hus?" 

Beslutsfattarna i samhället har begränsade resurser till 

förfogande för preventiva åtgärder och tvingas därmed att 

göra en prioritering - dvs en tidplan utformas enligt 

principen att 



93 

"slänt med högre skredrisk går före slänt med lägre 

skredrisk" 

För att kunna skapa en sådan priotering mellan olika 

skredhotade slänter i olika delar av Sverige måste 

beslutsfattarna få ett beslutsunderlag från geotekniker och 

samhällsplanerare - dvs med vilken sannolikhet ett skred 

inträffar i de olika slänterna och vad konsekvenserna.blir i 

så fall 

Det är svårt att ge riktiga och begripliga svar till de 

boende och till beslutsfattare. En allmänt accepterad metod 

att utföra en riskvärdering baserad på både sannolikhet och 

konsekvens behövs. 

9.2 Skapande av relativt sannolikhetsvärde 

Det är inte praktiskt möjligt att utan en större 

foskningsinsats ange sannolikheten för att ett lerskred ska 

inträffa i termer typ "sannolikheten är 1 / 100 att ett 

skred ska inträffa inom ett år". Det värde på 

stabilitetsförhållandena som praktiskt finns att tillgå och 

som regelmässigt har beräknats är säkerhetsfaktorn F. 

Säkerhetsfaktorn utgör ensamt inte ett tillräckligt bra 

uttryck för risken. Den kan dock användas som underlag för 

skapande av ett "relativt" sannolikhetsvärde. Med "relativt" 

menas i detta fall att man skapar ett icke-absolut mått på 

sannolikheten som är möjligt att använda för jämförelser 

mellan olika slänter. 

Två sinsemellan likvärdiga slänter med samma sannolikhets

värde för skred får i de flesta fall inte samma beräknad 

säkerhetsfaktor för "farligaste" glidyta, och ibland kan de 

beräknade säkerhetsfaktorerna avvika mycket. Detta 

förhållande beror på de utförda stabilitetsutredningarnas 

beskaffenhet som i sin tur beror på faktorer som kan delas 

in i tre huvudgrupper: 
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• Stabilitetsutredningarnas omfattning 

• Stabilitetsutredningarnas kvalitet 

• Underlagsmaterialet variation 

Vid en riskvärdering måste dessa faktorer invägas i 

bedömningen, dvs graden av osäkerhet i "utsagan" att 

"Säkerhetsfaktorn F = X" måste beaktas. 

Dessutom måste frekvens och omfattning av redan inträffade 

skred - äldre och yngre - inom området och dess närhet 

beaktas. 

Ett relativt sannolikhetsvärde avsett att användas vid 

jämförelser mellan skredhotade slänter bör därför baseras på 

• Beräknad säkerhetsfaktor, F 

• Den utförda stabilitetsutredningens beskaffenhet 

• Frekvens och omfattning av tidigare inträffade skred 

i området och dess närhet 

9. 3 Konsekvens av jordskred 

9.3.1 Allmänt 

De konsekvenser, som ett jordskred kan innebära, är direkt 

förlust eller skada av liv och egendom samt skador på natur 

och miljö, exempelvis 

- mänskligt liv 

- boskap 

- mark 
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- byggnader 

- industriell produktion och försäljning 

- lager 

- ledningar (vatten, avlopp, gas, olja, el, tele) 

- väg, järnväg, bro 

- vattenledning 

- kemikalieutsläpp 

Även indirekt förlust eller skada kan åstadkommas genom att 

ett riskobjekt ligger i eller invid ett möjligt skredområde. 

Exempel på riskobjekt och riskkällor ges i "Handbok i 

kommunal riskanalys inom räddningstjänsten" utgiven av 

Räddningsverket (1989). 

De konsekvenser som beaktas i den i kapitel 12 föreslagna 

metoden för riskklassificering av lerslänters stabilitet är 

följande: 

9.3.2 Skada/förlust av mänskligt liv 

Människor som vistas inom ett skredområde bör inventeras och 

särskilt bör den relativa vistelsetiden inom området för 

olika kategorier beaktas. Boende inom området löper störst 

risk medan mera tillfälliga besökare och exempelvis 

genomresande trafikanter löper förhållandevis mindre risk. 

Graden av förvarning för ett skred eller följdskred är också 

väsentlig. 

De människor som vistas inom området kan delas upp i följand 

kategorier: 

• Permanentboende 

• Boende i fritidshus 

• Hotellgäster 

• Patienter på sjukhus och i åldringsvården 
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• Anställda på företag, skolelever, dagbarn 

• Butikskunder och andra tillfälliga besökare 

• Genomresande trafikanter på landsväg och järnväg 

9.3.3 Skada/förlust av egendom 

Byggnader 

Jordskred kan ge förlust av eller skada på byggnad, som 

ligger i skredets yta eller dess omgivning. Byggnader i 

omgivningen kan tillfälligt eller permanent behöva utrymmas. 

Byggnader kan också skadas av transporterade skredmassor och 

eventuell flodvåg. Olika kategorier av bebyggelse bör 

inventeras med avseende på beskaffenhet, golvyta och inven

tarier. 

Speciella byggnader och intallationer som industribyggnader, 

magasinslokaer, ställverk, kraftledningar, gasledningar, 

broar, dammar, VA-verk, sjukhus etc. bör utredas speciellt. 

Produktionsbortfall 

Dessutom bör beaktas att ett jordskred kan skada exempelvis 

en industribyggnad helt eller delvis, varvid ekonomiska 

förluster på grund av tillfälligt eller permanent uppehåll 

produktionen eller försäljningsaktiviteten. Bortfall av 

produktion och försäljning bör värderas baserat på 

bortfallets uppskattade varaktighet. 

Förlust av mark och markskador 

Jordskred ger förlust av eller skada på den mark, där 

skredet utbildas. Även omgivande mark förlorar ofta i värde 

på grund av att restriktioner av användning införs. Dessutom 

kan mer avlägsen mark skadas till följd av exempelvis 

i 
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flodvåg, som uppstår till följd av skredet. Sekundära skred 

kan uppstå till följd av transporterade skredmassor eller 

flodvåg. 

Olika markslag som tomtmark, gatumark, skogsmark, åkermark 

etc. betingar mycket olika värde per ytenhet. Varje markslag 

bör därför inventeras var för sig inom riskområdet. 

Skador på lös egendom 

Skada på eller förlust av bilar (i trafik på vägar inom 

området eller parkerade), tåg, djurbesättningar (husdjur, 

boskap, fjäderfä etc) och övrig lös egendom som vistas inom 

området måste beaktas. 

Värdering av egendomsförluster 

Som bas för värdering av byggnad som förloras eller måste 

utrymmas permanent, föreslås det sk basbeloppet användas. 

Detta möjliggör en enklare jämförelse mellan skredrisk

områden som har riskvärderats vid olika tidpunkter. (Bas

beloppet är inflationsskyddat. Det framräknas årligen av 

Riksförsäkringsverket för beräkning av ATP.) 

9.3.4 Miljöskador 

Som följd av jordskred kan även miljöskador uppstå. 

Exempelvis kan en ledning eller tank innehållande en 

miljöskadlig vätska skadas. Risken för miljöskador måste 

utredas varvid miljöskadans omfattning (utbredning och behov 

av sannering) beaktas. 

9.3.5 Avvägd konsekvens Zonindelning 

(Zonindelningen framgår av fig.12.2. och 12.3. i kapitel 

12.) 
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Vid konsekvensinventeringen bör det potentiella skredområdet 

indelas i två zoner. En första högriskzon - zon l - bör 

omfatta hela det område av slänten där den beräknade 

säkerhetsfaktorn understiger F = 1,5. Ett eventuellt skred 

anses omfatta hela zon l. Alla människor som vistas här 

hotas liksom all egendom och alla installationer som kan ge 

upphov till miljöfarliga utsläpp. 

Det område inom vilket säkerhetsfaktorn F > 1,5, men som 

befinner sig ovanför lutningslinjen 1:10 räknat från 

släntfoten (eller vattenlinjen) benämns Zon 2. Ett 

eventuellt skred inom zon l antas kunna initiera följdskred 

som kan beröra Zon 2. 

Erfarenheter från lerområden i Skandinavien och Nordamerika 

visar att skred inte har inträffar som berör mark utanför 

lutningslinjen 1:10, Viberg (1982). 

Lerans sensitivitet och därmed lerans residualhållfasthet 

har en avgörande betydelse för skredutvecklingen, Mitchell 
(1978) och Lebuis et al (1983). Vid sensitivitetsvärden St> 

15 tenderar skredet att bli bakåtgripande, dvs ett första 

initialskred följs av ett eller flera följdskred. Vid höga 

sensitivitetsvärden tenderar leran att totalt kollapsa och 

bli omvandlad till en flytande massa. Detta innebär risk för 

ett stort antal följdskred som succesivt griper allt längre 

in i slänten. 

Sensitivitetsvärdena påverkar således hur stor andel av de 

hotade människor och värden inom Zon 2 som kommer att 

beröras. Möjligheterna till förvarning medför att 

människorna som vistas inom området till viss del hinner att 

sätta sig i säkerhet. Hotad egendom är dock mycket svårt 

eller näst intill omöjligt att kunna rädda. Även utsläpp av 

miljöfarliga ämnen från skadade ledningar är svåra att 

undvika. Följande andelar av hotade människor, hotad egendom 

och miljö bör vara konsekvenserna av att ett skred 

inträffar: 
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St< 15 Hotade människoliv 

Hotad egendom 

Hotad miljö 

15< St < 50 Hotade människoliv 

Hotad egendom 

Hotad miljö 

St> 50 Hotade människoliv 

Hotad egendom 

Hotad miljö 

zon l 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

zon 2 

10 % 

20 % 

20 % 

30 % 

50 % 

50 % 

50 % 

90 % 

90 % 
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10 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

10.1 Allmänt 

Syftet med geotekniska undersökningar av stabilitetsför

hållandena i lerslänter är att klarlägga jord-, berg- och 

grundvattenförhållandena i ett område där förutsättningar 

finns för skred så att analys av stabiliteten kan utföras. 

Normalt utökas undersökningarnas detaljeringsgrad succes

sivt. En vanlig uppläggning av arbetsgången är: 

- besiktning 

- inledande undersökning 

- detaljerad undersökning 

- kompletterande undersökning 

En överskådlig redovisning av hur undersökningar kan 

genomföras ges i SGI Information nr 4: "Geotekniska 

utredningar för stabilitetsanalyser". 

10.2 Kontroller 

De kontroller som kan vidtas för att verifiera stabilitets

förhållandena i en lerslänt, kan utföras som tidsmässigt 

punktvisa eller kontinuerliga kontroller. De egenskaper som 

kontrolleras ärt exportryck, hållfasthet, jordförskjut

ningar och spänningar i jord. Mätning av portryck och 

hållfasthet är tillförlitliga och enkla att utföra. Mätning 

av jordförskjutningar är svårare att utföra. 

Geografiskt punktvisa kontroller utförs ofta för att 

bekräfta ett antagande, som gjorts i en stabilitetsanalys. 

För att få egenskapens variation, tex portryckets, används 

andra indikationer och jämförande studier med andra kända 
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fall. Kontinuerliga kontroller är hittills ovanliga i 

Sverige. SJ utnyttjar en form av kontinuerlig kontroll för 

skredvarning på några platser, där stabilitetsförhållandena 

är dåliga. SGI har installerat skredvarningssystem i 

Munkedal. Detta system innehåller portrycksmätare, fasta 

lutningsmätare (inklinometer) samt förskjutningsmätare. 

Systemet kan inställas på mätning med givna tidsintervall. 

Mätvärdena överförs från mätstationer i fält till en 

uppsamlingsdator på SGI för utskrift och värdering. 

Ett forskningsprojekt vid SGI där ett jordskred har 

iscensatts kommer att öka kunnandet när det gäller att 

förutsäga ett förestående jordskred genom kontinuelig 

mätning av portryck, jordtryck eller deformation. Syftet var 

att studera skredinitiering. De inledande resultaten från 

detta projekt visar att ännu är kunskapsnivån för liten för 

att säkra förutsägelser ska kunna göras. 

10.2.1 Korttidsmätning av portryck 

Mätning av portryck görs normalt vid enstaka tillfällen, men 

det är viktigt att känna till portryckets variation i tiden. 

Därför bör en prognos göras av största och minsta portryck 

samt av normal variationscykel. För detta ändamål fordras, 

förutom kännedom om lokala jordlager- och infiltrations

förhållanden, kännedom om nederbörd och avdunstning (tempe

ratur) uppmätta vid eller nära platsen. Dessutom erfordras 

uppgifter om nederbörd, temperatur och portryck från en 

referensplats i samma landsdel. Genom detta kan de på plat

sen uppmätta värdena, som ofta endast uppmätts under en 

kortare mätperiod, sättas in i ett större tidsperspektiv. 

En acceptabel metod att prognosticera portryck anges av 

Sällfors och Svensson (1983). Tyvärr är metoden inte allmänt 

vedertagen och prövad, varför det saknas erfarenhet av 

metoden. 
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10.2.2 Långtidsmätning av portryck 

Långtidsmätning av portryck förekommer men är inte vanlig. 

Kontinuerlig mätning är ytterligare ovanlig. Att långtids

mätning är ovanlig beror bl a på att mätvärdena blir osäkra 

genom att portrycksmätarna normalt ej enkelt går att funk

tionskontrollera. 

10.3 Fältundersökningar 

10.3.1 Besiktning 

Syftet med besiktningen är att ge underlag för det fortsatta 

undersöknings- och utredningsarbetet. Besiktningen består av 

tre delar: 

- Besiktning på plats 

- Genomgång av kartmaterial 

Genomgång av tidigare utredningar i eller nära 

området 

platsbesiktningen görs observationer av: 

- Indikationer på rörelser 

- Gamla skredärr 

- Erosionsförhållanden 

- Grundvattenförhållanden 

- Yttre laster 

- Vegetation 

- Bebyggelse 
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- Fyllningar etc 

Bland de kartor som bör genomgås återfinns: 

- Topografiska kartor 

- Jordartskartor (SGU) 

- Flygbilder (Geobildtolkning) 

- Brunnsarkiv (SGU) 

10.3.2 Inledande undersökningar 

De inledande undersökningarna ska vara begränsade och ge 

information om: 

- Markytans geometri 

- Djupet till fasta jordlager 

- Jordens hållfasthetsegenskaper 

- Grundvattennivåer 

Markytans geometri bestäms genom avvägning eller studium av 

kartor. 

Vattendrags geometri bestäms genom lodning. Noggrannheten 

bör vara ±0. 1 m. 

Djupet till fasta jordlager bestäms genom sondering. De 

metoder som kan användas är trycksondering, viktsondering 

eller helst spetstrycksondering med eventuell möjlighet att 

läsa portryck. 

Jordens hållfasthetsegenskaper bestäms genom vingborrning i 

kombination med undersökning på laboratorium på upptagna 

störda prover. Bl a undersöks lerans känslighet för störning 

(sensitivitet) . 
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Grundvattennivåer mäts i genomsläppliga bottenlager. Lägsta 

och högsta vattennivå i vattendrag erhålls från SMHI, kommun 

eller vattenkraftbolag. 

10.3.3 Detaljerade undersökningar 

Syftet med de detaljerade undersökningarna är att ge 

underlag för eller öka detaljeringsgraden avseende analys 

eller bestämning av: 

- stabilitetsförhållandena 

- riskområdets utbredning 

- konsekvensanalys 

- förstärkningsåtgärder 

I de detaljerade undersökningarna (relativt inledande 

undersökningar) 

- förtätas och förlängs undersökningssektioner 

- lokaliseras fastmarksgränser 

- undersöks fördjupningar i vattendrag 

Undersökningarna ska bl a mer detaljerat klarlägga: 

- Markytans geometri 

- Djupet till fasta jordlager 

- Jordens hållfasthetsegenskaper 

- Förekomst av kvicklera 

Förekomst av silt- och sandskikt i leran 

- Portrycksfördelning 

- Förekomst av organisk jord 
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Markytans geometri avvägs med en noggrannhet av ±0.1 m. 

Vattendrags botten sektioneras exempelvis med ekolodning. 

Speciellt kontrolleras botten vid sektionsförändringar och 

krökar. 

Djupet till fasta jordlager besäms med sondering av typ 

trycksondering eller helst kombinerad spets- och 

portryckssondering. Viktsondering kan användas i 

undantagsfall. 

Tagning av ostörda jordprover utförs med standardkovborr. 

10.3.4 Kompletterande undersökningar 

Syftet med de kompletterande undersökningarna är att 

ytterligare klarlägga skredrisken. 

Bland de undersökningar som är aktuella är: 

- mätning av ev pågående vertikala och horisontala 

rörelser i jorden samt deras hastighet 

- kartering av sprickor 

10.4 Laboratorieundersökningar 

10.4.1 Inledande undersökningar 

De undersökningar som genomförs ska ge svar på: 

- jordart 

- vattenkvot 

- flytgräns 
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10.4.2 Detaljerade undersökningar 

Upptagna ostörda prover undersöks med avseende på: 

- jordart 

- vattenkvot 

- flytgräns 

- skjuvhållfasthet 

- densitet 

- sensitivitet 

- jordens förkonsolideringstryck 
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11 ANALYSMETODER 

11.1 Allmänt 

Analysmetoderna för beräkning av lerslänters stabilitet kan 

indelas i två grupper. En grupp, den äldsta och klart domi

nerande, innefattar de metoder som bygger på antagandet om 

ett stelplastiskt uppträdande hos glidkroppen. För analys 

krävs kunskap om skjuvmotstånd utmed glidytan och analysen 

ger svar på hållfasthetsreservens storlek. Den andra gruppen 

utnyttjar samspelet mellan spänning och deformation hos jord 

och analysen ger besked om konsekvensen av ett ingrepp i 

slänten. Stora krav ställs här på kvalitativ och kvantitativ 

beskrivning av jordens egenskaper. 

De båda analysgrupperna utgör två skilda sätt att beräkna en 

slänts stabilitet. En sammanställning av metoderna i den 

första gruppen redovisas av Sällfors (1984) "Handbok för 

beräkning av slänters stabilitet". Det måste påpåkas, att 

det stelplastiska betraktelsesättet har bri-ster, speciellt 

när det gäller långsträckta glidkroppar. 

Möjligheterna för metoderna i den andra gruppen samt en vär

dering av metoderna inom den första gruppen redovisas av 

Runesson och Wiberg (1984). 

En metod inom den andra gruppen, som används i Sverige, är 

en metod för bedömning av risk och utbredning av ett progre

ssivt skred. Metoden är utvecklad och beskriven av Bernander 

(1981) och anses överensstämma bättre med verkligheten, spe

ciellt vid långsträckta glidkroppar. 

Samtliga analysmetoder är oberoende av om lerans uppträdande 

betraktas som dränerad eller odränerad. Däremot är 

analysresultat beroende av ansatsen om dränerat eller 

odränerat uppträ-dande. Det rekommenderas emellertid, att 

naturliga lerslän-ters instabilitet även analyseras med en 

kombinerad metod, 
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så att det lägsta hållfasthetsvärdet, odränerat eller drä

nerat, insätts i analysen. När väl ett skred startar sker 

förloppet odränerat. 

Beskrivning av val av skjuvmotstånd redovisas av Larsson et 

al (1984). Beskrivning av dagens kunskap om leras 

spännings/deformationssamband finns redovisat av Larsson 

(1983). 

Metoderna inom den första gruppen kan indelas i diagram

metoder och lamellmetoder. 

Många beräkningsrutiner och program finns utvecklade. Likaså 

finns många diagrammetoder. 

De olika rutinerna, programmen och diagrammen bygger på 

olika modeller av verkligheten med olika grad av förenkling 

av kraft- och spänningsbilden. 

Stelplastiska metoder kan framförallt användas vid cirku

lärcylindriska glidkroppar. Resultatet av beräkningar base

rade på stelplastiskt beteende hos glidkroppar är godtagbart 

vid begränsade cirkulärcylindriska glidkroppar men tveksamt 

vid långsträckta glidkroppar. I en inledande utredning kan 

diagrammetoder mycket väl användas. Dessa metoder ger, rätt 

använda, resultat som ligger nära resultatet av mer ingående 

analys. Utvecklingen bör också gå mot användningen av den 

sk "resistance envelope". Metoden återges noggrant i 

"Handbok för beräkning av slänters stabilitet". 

11.2 Lamellmetoder 

Flera metoder bygger på att den tvådimensionella "skred

kroppen" indelas i vertikala lameller (skivor) och att 

kraft- och momentjämvikt eftersträvas. Bland lamellmetoderna 

kan nämnas Fellenius metod, Bishop's förenklade metod, 

Janbu's förenklade metod, Janbu's utvecklade metod och metod 

enligt Morgenstern-Price. 



109 

I "Handbok för beräkning av slänters stabilitet" av Sällfors 

(1984) finns en schematiserad återgivning av Fellenius 

metod, Janbu's utvecklande metod samt Janbu's förenklade 

metod. 

Fellenius metod {Den "enkla" metoden) 

Fellenius metod anses vara den enklaste av lamellmetoderna. 

Metoden är den enda, som ger en säkerhetsfaktor i en linjär 

ekvation. Inverkan av de inre krafterna mellan jord

lamellerna försummas genom att anta, att de alla har samma 

riktning och på så sätt tar ut varandra. Det fel som uppstår 

vid beräkningen av totalsäkerhetsfaktorn kan vara så stort 

som 60%. 

Bishop's förenklade metod 

I Bishops förenklade metod bortses från bidraget av skjuv

krafter i de inre krafterna mellan lamellerna. Den beräknade 

säkerhetsfaktorn blir lika med den, som beräknas med 

Fellenius metod, men uttrycks något annorlunda. Säker

hetsfaktorn erhålls i ett interaktivt förfarande. 

Janbu's förenklade metod 

I Janbu's förenklade metod tas hänsyn till bidraget av 

skjuvkrafter mellan lamellerna genom en korrektionsfaktor. 

Först upprättas en jämviktsekvation i vertikal riktning utan 

hänsyn till skjuvkrafter mellan elementen. Därefter 

upprättas en jämviktsekvation i horisontell led som ger 

säkerhetsfaktorn utan hänsyn till inre skjuvkrafter. Den 

korrigerade säkerhetsfaktorn med hänsyn till inre 

skjuvkrafter bestäms sedan som 

F = •f 0 F 0 

där f 0 är beroende av kohesion, friktionsvinkel och form av 

glidytan. 
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Janbu's utvecklade metod 

I Janbu's utvecklade metod definieras, genom en verknings

linje, läget av angreppspunkten för de inre krafterna mellan 
lamellerna. Verkningslinjen bildar vinkeln at med 

horisontalplanet. 

En jämviktsekvation i vertikal riktning ger normalkraften P. 

Med en jämviktsekvation i horisontell riktning erhålls 

säkerhetsfaktorn F. 

Vid beräkning av F måste de inre skjuvkrafterna värderas. I 

första iterationen ansätts dessa krafter till noll. Vid 

påföljande iterationer beräknas de inre skjuvkrafterna genom 

en momentekvation kring centrumpunkten av varje lamells 

basyta. Efter utveckling och förenkling av momentekvationen 

erhålls exempelvis skjuvkraften på lamellens högersida. 

De horisontella interaktiva krafterna erhålls genom sum

mering från ena änden av glidytan till den andra. 

Metod enligt Morgenstern - Price 

I denna metod antas en godtycklig funktion f(x), som beskri

ver riktningen hos de inre krafterna. Funktionen f(x) kan ha 

värden mellan O och 1 och varierat ex sinusformat över 

glidytan. Metoden är ej vanlig i Sverige. 
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12 FÖRSLAG TILL METOD FÖR RISKKLASSIFICERING 
AV LERSLÄNTERS STABILITET 

Nedan beskrivs en metod för beräkning av skredrisknivån för 

lerslänter. Med skredrisknivån avses produkten av sannolik

heten för (möjligheten av) skred och förlustvärdet av liv, 

miljö och egendom: 

Risknivå = Sannolikheten för skred x Förlustvärde 

Metoden baseras på det som omskrivits ovan och ger en 

möjlighet till en inbördes "rankning" (prioritering) mellan 

olika slänter. Metoden kan även användas för 

planeringsändamål. 

12.l Allmänt 

I metoden delas utredningsarbetet för en utvald slänt upp i 

tre moment: 

l Sannolikhetsbedömning 

Bedömning av möjligheten av att ett skred ska 

inträffa. 

2 Konsekvensbedömning 

Beräkning av uppskattat förlustvärde för liv, 

miljö och egendom vid ett eventuellt skred. 

3 Sammanvägning 

Resultaten från A och B sammanvägs. 

figur 12.l finns ett schema som visar hur resultaten från 

utförd stabilitetsutredning kombineras med konsekvens

bedömningar så att en sammanvägd skredrisknivå erhålles. 

I 
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Metoden ger möjlighet till jämförelser mellan olika slänter 

och bildar beslutsunderlag vid prioriteringar typ - vilken 

åtgärd ger störst nytta, stabilisering av slänt A, B eller 

C ? 

12.2 Bedömning av sannolikheten för skred -

inverkande faktorer 

Som diskuterats i kapitel 3 och 9 kan inte den exakta 

sannolikheten för ett jordskred beräknas utan att ett 

omfattande forskningsarbete genomförs för varje enskild 

slänt. Den nu föreslagna metoden utgår därför från det enda 

praktiskt tillgängliga måttet på en slänts stabilitet som 

normalt finns tillgängligt; beräknad säkerhetsfaktor (F) mot 

skred. Metoden baseras på principen att det är mest 

sannolikt att skred inträffar i slänter med de lägsta 

säkerhetsfaktorerna. Metoden ansluter vidare till de nivåer 

på säkerhetsfaktorn som föreslogs av SGI för upprättande av 

planrestriktioner i Munkedal, se tabell 3.1. 

Kvaliteten hos och omfattningen av de geotekniska stabili

tetsutredningarna varierar mycket av olika skäl. Jämförelser 

mellan olika slänter enbart baserade på säkerhetsfaktorer 

kan därför bli missvisande. Det är inte säkert att det råder 

samma sannolikhet för att ett skred ska inträffa i två slän

ter med samma beräknade säkerhetsfaktor. Stabilitetsutred

ningarna som säkerhetsfaktorerna baserats på kan ha olika 

kvalitet och omfattning. Dessutom kan underlagsmaterialet -

dvs naturen - ha olika hög grad av variation. 

För att minska problemet med att den beräknade säkerhets

faktorn vanligen har olika trovärdighet har till metoden 

knutits en klassning av stabilitetsutredningen. Härvid 

klassas de faktorer, som har betydelse vid beräkning av 

säkerhetsfaktorn. 
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Följande faktorer klassas: 

• Släntens geometri 

• Störningar 

• Övriga egenskaper 

• Sammanställning av data 

• Beräkningar 

• Belastning på markytan 

• Skjuvhållfasthet 

• Mothållande laster och 
konstruktioner 

Den inbördes värderingen av dessa faktorers betydelse för 

lerslänten har i normalfallet ställts upp enligt tabell 

12.l. 

Tabell 12.l 

Faktor 

Geometri markyta 

- bottenlager 

Ostörd hållfasthet 

Störningskänslighet 

Urlakning 

ÖVriga jordegenskaper 

Portryck 

Silt- och sandskikt 

Markrörelser - allmänt 

- små jordutfall 

- erosion 

Historik 

Skogsbestånd 

Betydelse 

Mycket Liten Medel Stor Mycket 
liten stor 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Klassningen utförs enligt tabell 12.2 baserat på 

0 Undersökningens omfattning 
0 Undersökningens kvalitet 
0 Underlagets variation 

varvid olika poängtal erhålls. Klassningen genomförs enligt 

BLANKETT l. (Oifyllda blankettblad återfinns i slutet av 

denna skrift). 
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Tabell 12.2 
GEOMETRI 

Markytans, sjöbottens och de lösa jordlagrens geometri. 

undersökningens omfattning 
Antal bestämningspunkter per hektar 

Markyta. sjöbotten 
Stor > 40 

Medel 15 - 40 

Liten < 15 

undersökningens kvalitet 
Typ av undersökningsmetod 

Hög 

Medel 

Låg 

variation 

Liten 

Medel 

Stor 

Markyta. sjöbotten 

Avvägning 
Lodning 

Avvägning 
Lodning 

Från kartmaterial 

POÄNG 
(100 x 100 m2 ) 

Lösa jord la ger 
> 20 8 

8 - 20 4 

< 8 0 

Lösa jordlager 

Sondering 8 
Spetstrycksondering 

> 20% *) 
Provtagning> 20% 
Portrycksondering 

Vikt sondering 4 
Provtagning< 5% 

Sticksondering (Cobra 0 
eller motsv) 

Slänt med enkel geometri, vars markyta kan 4 
beskrivas av en polygonlinje med 

::> 10 brytpunkter 
och som innehåller 

::> 3 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mindre än ±5 % 
inom zon A **) 

Slänt med normal geometri, vars markyta kan 2 
beskrivas av en polygonlinje med 

::> 15 brytpunkter 
och som innehåller 

::> 6 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mindre än ±10 % 
inom zon A **) 

Slänt med komplicerad geometri, vars markyta 0 
måste beskrivas av en polygonlinje med 

> 20 brytpunkter 
eller som innehåller 

> 6 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mer än ±10 % 
inom zon A **) 

Maxpoäng: 20 

*) avser att spetstrycksondering utförs i fler **) Se figur 12.2 
än 20% av totala antalet undersökningspunkter. resp. 12.3a och b 
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Tabell 12.2 (forts) 

BELASTNING PÅ MARKYTA 

Inventering av förekommande ytlaster: 

statiska - virkesupplag 
- parkeringsplatser 
- snölaster 

dynamiska - personbilstrafik 
- tung lastbilstrafik 
- tågtrafik 

undersökninaens omfattning och kvalitet POÄNG 

Hög Noggrann besiktning, 
uppmätning 

inmätning, 5 

Medel Schematisk bedömning 3 

Låg Ingen hänsyn 0 

variation 
statjska Jaster Dynamjska Jaster 

Liten Inga förändringar 
påräknas 

Små variationer 
tidsmässigt 

3 

Medel Osäkert beträffande 
förändringar 

Variationer tids
mässigt, exvis 
tät biltrafik dagtid 

l 

Stor Förändringar 
påräknas 

Stora variationer 
tidsmässigt 

0 

Maxpoäng: 8 
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Tabell 12.2 (forts) 

STÖRNINGAR 

Störningar som kan förekomma är 
- erosion 

kemisk påverkan 
mänsklig påverkan 

störningsgrad POÄNG 

Liten - ingen erosion 
- inga utsläpp av kemikalier 
- markarbeten ej aktuella 

3 

Medel - erosion förekommer troligen 
inga utsläpp av kemikalier har påvisats 

men är möjliga 
markarbeten kan förekomma 

2 

Stor - synlig erosion 
- utsläpp av kemikalier påvisas 
- markarbeten förekommer flera gånger 

per år 

0 

undersöknjngens/övervaknjngens kvaJjtet 

Hög Kontinuerlig mätning och kontroll av 
erosion 

- Kontinuerlig övervakning av vibrationer, 
portryck, förskjutningar vid mark 
arbeten 

3 

Medel - Mätning och kontroll av erosion några 
gånger per år 

Punktvis övervakning av vibrationer, 
portryck vid markarbeten 

l 

Låg Ingen mätning/kontroll av erosion 
- Ingen övervakning av vibrationer, 

portryck, förskjutningar vid mark
arbeten 

0 

variation 

Liten liten säsongsvariation av erosion 2 

Medel - måttlig variation l 

Stor - kraftig variation 0 

Maxpoäng: 8 
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Tabell 12.2 (forts) 

SKJUVHÅLLFASTHET 

Bestämning av odränerad och ev dränerad skjuvhållfasthet 
2A Antal undersökningspunkter per hektar (100 x 100 m ) 

B Antal provnivåer i varje punkt 
Antal provningar 

Undersökningens omfattning 

Stor 

Medel 

Liten 

KvaJitet 

Mycket hög 

Hög 

Medel 

Låg 

Mycket låg 

variation 

Liten 

Medel 

Stor 

A > 20 
B varje m 

A 5 20 
B varannan m 

A < 5 
B några nivåer 

Konprovning och vingsondering 
Direkta skjuvförsök, C > 5 
Triaxialförsök, C = 2 till 3 

Konprovning och vingsondering 
Direkta skjuvförsök, C = 2 till 5 

Konprovning och vingsondering 

Endast vingsondering 
eller endast konprovning 

Baserat på spetstrycksondering eller 
pressometerförsök eller dilatometer
försök 

Variationskoefficient för uppmätt 
odränerad skjuvhållfasthet i ett 
homogent lerlager 

< 0,1 

0,1 - 0,3 

> 0,3 

Maxpoäng: 

POÄNG: 

10 

5 

0 

8 

6 

4 

2 

0 

6 

3 

0 

24 
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Tabell 12.2 (forts) 

ÖVRIGA EGENSKAPER 

Undersökningar för bedömning av lerans formändringsegenskaper. 

C = Antal provningar per hektar (100 x 100 m2) 

undersökningens omfattning 

Stor 

Medel 

Liten 

Ödometerförsök 
C > 5 

Ödometerförsök 
C = 2 till 5 

Ödometerförsök 
C < 2 

undersökninaens kvalitet 

Stor Bedömning av ev 

POÄNG 

(manuella eller CRS) 3 

(manuella eller CRS) l 

(manuella eller CRS) 0 

hållfasthetstillväxt pga 5 
inträffad sättning (kompression). 

Bestämning av 

Medel Bestämning av 

Liten Bestämning av 

- jordart 
lerhalt 

- organisk halt 
naturlig vattenkvot 

- densitet 
- konflytgräns 
- sensitivitet 

- jordart 3 
- lerhalt 
- organisk halt 
- naturlig vattenkvot 

densitet 
- konflytgräns 

- jordart 0 
- naturlig vattenkvot 
- densitet 
- konflytgräns 

Maxpoäng: 8 
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Tabell 12.2 (forts) 

MOTHÅLLANDE LASTER OCH KONSTRUKTIONER 

Mothållande laster och konstruktioner som kan förekomma är 
tryckbankar, vattendrag, erosionsskydd, stödmurar, pålverk 

omfattning och kvalitet POÄNG 

Stor Noggrann inmätning av och hänsyn till 5 
tryckbankar, erosionsskydd, stödmurar, 
pålverk 

Insamling av data avseende vattenstånds
variationer under mer än 10 år i angränsande 
vattendrag 

Medel Gles inmätning av och hänsyn till tryckbankar, 3 
erosionsskydd, stödmurar, pålverk 

Insamling av data avseende vattenstånds
variationer under mer än 3 år i angränsande 
vattendrag 

Liten Bedömning av utbredningen/inverkan av 0 
tryckbankar, erosionsskydd, stödmurar, 
pålverk 

Insamling av data avseende vattenstånds 
variationer under mindre än lår i angränsande 
vattendrag 

variation 

Å F Fmax - Fmin 

där Fmax Säkerhetsfaktor vid högt vattenstånd 
Fmin = Säkerhetsfaktor vid lågt vattenstånd 

Liten Vattenståndsvariationen inverkar knappt på 3 
stabilitetsberäkningen, å F < 0.1 

Medel Vattenståndsvariationen inverkar måttligt på 1 
stabilitetsberäkningen, å F < 0.3 

Stor Vattenståndet i angränsande vattendrag varierar 0 
kraftigt (inverkar stort på stabilitets
beräkningen, Å F > 0.3) 

Maxpoäng: 8 
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Tabell 12.2 (forts) 

SAMMANSTÄLLNING DATA 

omfattning POÄNG 

Stor Geometriska data (markyta, sjöbotten, vatten-
nivåer, jordlagerförhållanden, ytlaster) samman
ställda på plan- och sektionsritningar. Minst l 
sektion per 4H längd av slänten, där Här släntens 
höjd. Skjuvhållfasthetsvärden, vattenkvoter, för
konsolideringstryck samt eventuella pressometer-, 
dilatometer- eller spetstrycksonderingsvärden 
sammanställda i diagramform. 

3 

Medel Sammanställning av data på plan- och sektions-
ritningar. Minst l sektion per 8H längd av 
slänten, där Här slänthöjd. Skjuvhållfasthets
värden och vattenkvoter sammanställda i diagram-
form. 

1 

Liten Data presenterade på planritning. Skjuvhåll-
fastheter och andra egenskaper sammanställda 
diagramform. 

i 
0 

KvaJ itet 

Stor Skjuvhållfasthetsvärden reducerade 
plasticitetsgräns. 

m h t 5 

Bedömning av jordlagergränser. 

Noggrant tolkad profil 
(morän, berg) . 

av det fasta underlaget 

Jämförelser mellan skjuvhållfasthetsvärden 
erhållna från vingborr, konprov samt även värden 
beräknade från pressometer- och dilatometer
försök. 

Skjuvhållfasthetsvärden plottade både med 
avseende på djup under markytan och absolut nivå. 

Jämförelse och värdering 
samt rimlighetsanalys. 

av skjuvhållfastheter 

Stabilitetsberäkningar redovisade. 

Medel Skjuvhållfasthetsvärden reducerade 
plasticitetsgräns. 

m h t 3 

Bedömning av jordlagergränser 

Stabilitetsberäkningar redovisade 

Liten Bedömning av jordlagergränser. 0 

Stabilitetsberäkningar ej redovisade. 

Maxpoäng: 8 
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Tabell 12.2 {forts) 

BERÄKNINGAR 

omfattning POÄNG 

Stor Flera beräkningssektioner, max c/c 4H, där Här 8 
släntens höjd. 

Medel Minst två beräkningssektioner, max c/c 8H, där H 4 
är släntens höjd. 

Liten Minst en beräkningssektion, max c/c 16 H, där Här 0 
släntens höjd. 

KvaJjtet 

Stor Progressiv brottbildning beaktad. 8 
Cirkulära, plana och sammansatta glidkroppar 
analyserade. 
Olika stora glidkroppar analyserade. 
Inverkan av torksprickor beaktad. 
Inverkan av olika skjuvzoner beaktad (aktiv, 
passiv, direkt) 
Både totalspännings- och effektivspänningsanalys. 
Ändyteeffekter beaktade. 

Medel Progressiv brottbildning ej beaktad. 4 
Cirkulära, plana och sammansatta glidkroppar 
analyserade. 
Olika stora glidkroppar analyserade. 
I första hand totalspänningsanalys, eventuellt 
kompletterad med effektivspänningsanalys. 
Ändyteeffekter ej beaktade. 

Liten Progressiv brottbildning ej beaktad. 0 
Cirkulära och plana glidkroppar analyserade, 
eventuellt med diagrammetod. 

Maxpoäng: 16 

SUMMA MAXPOÄNG: 100 
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12.3 Bedömning av konsekvenser av eventuellt 

jordskred 

Konsekvensbedömningen baseras på 

• Avgränsning i riskzoner 

• Inventering av riskobjekt 

• Värdering av skredkonsekvenserna 

Avgränsningen utförs enligt figur 12.2, 12.3a, 12.3b och 

12.3c i tre riskzoner samt i övrig 11 skredriskfri 11 mark: 

zon A Område inom vilken säkerhetsfaktorn beräknas 

vara mindre än 1,5 

samt det område nedanför släntfoten som kan 

bli skadat av utglidande jordmassor, (figur 

12.3b). 

Zon B Område inom vilket säkerhetsfaktorn beräknas 

vara större än 1,5 men som befinner sig 

ovanför lutningslinjen 1:10 räknat från 

släntfoten (eller vattenlinjen). 

Fber > 1, 5 

Lutn. > 1:10 

zon C Område som riskerar bli utsatt för svallvågor 

på motsatta stranden av eventuellt mellanlig 

gande sjö eller vattendrag. 

Om detta område är mera låglänt än Zon A 

antas det få samma bredd som zon A. Om så 

inte är fallet begränsas zon C av den mark

nivålinje som överensstämmer med högsta mark

nivå inom zon A, (figur 12.3c). 
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Övrig Flackare terräng (Lutn. < 1:10) och fastmark. 

mark 

I många stabilitetsutredningar har endast en eller ett par 
11 farligaste glidytor11 beräknats/redovisats med en beräknad 
säkerhetsfaktor Fber ~ l,s. I dessa fall kan avgränsningen 

mellan zon A och zon B utföras med hjälp av figur 12.4. 

Konsekvensvärderingen utförs med hjälp av BLANKETT 2 för 

hotad befolkning och BLANKETT 3 för hotad egendom. 

(Oifyllda blankettblad återfinns i slutet av denna skrift). 

Befintliga hotade objekt såsom inom området boende män

niskor, befintliga byggnader, vägar med trafik etc. invente

ras inom respektive riskzon med ledning av dessa blanket 

ter. Olika typer av hotade objekt har viktats efter 11 vis

telsetid11 inom riskområdet (människor) resp. efter värde i 

antal Basbelopp (egendom). Basbeloppet regleras fortlöpande 

efter penningvärdet. 

För eventuellt hotad natur och miljö men även för hotade 

s.k. kulturobjekt bör en särskild utredning utföras. 

Värdet av ett människoliv kan aldrig sättas i andra hand 

inte ens i förhållande till mycket höga materiella värden. 

Antalet människor inom riskzonerna måste därför i första 

hand påverka värderingen. En viktig beräkningsgrund är även 

den förväntade vistelsetiden inom riskområdet för olika 

kategorier människor. I konsekvensvärderingen har olika 

vistelsetider antagits för exempelvis boende, mera 

tillfälliga besökare och trafikanter som genomkorsar området 

på gator och vägar och samt tågpassagerare. 

Inom zon A antas alla hotade värden bli förlorade och att 

förvarning saknas. Inom zon B och C antas däremot en 

begränsad andel av alla hotade värden bli förlorade. Detta 

avspeglar att ett initialskred antas komma att beröra hela 

zon A, medan bakåtgripande följdskred med olika grad av 
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,_____ __ Principfigur -_ .. plan. 

Zon A Område inom vilken den beräknade säkerhetsfaktorn F < 1,5. Området dras ut i sidled tvärs slänten så att 
___ det inkluderar även icke beräknade sektioner. Ett eventuellt skred förväntas omfatta hela Zon A. 

Alla människor som vistas inom Zon A hotas liksom all egendom samt installationer som kan ge upphov 
till miljöfarliga utsläpp. 

Område inom vilket säkerhetsfaktorn F > 1,5, men som befinner sig ovanför lutningslinjen 1: 1O räknatZon B 
från släntfot (eller vattenlinje). Ett eventuellt skred inom Zon A antas kunna initiera följdskred som kan 
beröra delar av Zon B. 

Zon C Område på motsatta stranden, som kan påverkas av svallvågor orsakade av 
ett eventuellt skred. Figur 12.2 
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terräng 

Ej riskområde 
vid oförän
drade förhål
landen. 

Fig 12.3a 

Zon B 

Område inom vilket säkerhetsfaktorn F > 1,5 
men vars marklinje befinner sig ovanför lut
ningslinjen 1 :10 räknat från släntfot. Ett 
eventuellt skred inom Zon A kan initiera följd
skred inom Zon B. 

Zon A 
Område inom vilket 
den beräknade 
sä ke rh etsfa ktorn 

F 1,5F < 1,5 

Zonindelning av skredfarligt område med hotade objekt. 
Området angränsar mot sjö eller vattendrag. 
Principfigur - sektion. 



-----1 ZonB 1-----llill!B--r'llll-----l Zon A 

F = 1,5 

◄◄----döv-----1......,..-dn 

St,max dn 

<15 0,5 x döv 

15-50 1,0 x döv 

>50 2,0 xdöv 

Fig. 12.3b Avgränsning av Zon A nedanför släntfot när slänten 
inte angränsar mot sjö eller vattendrag. 



PRIMÄR SKREDZON MELLANLIGGAl'iDE V ATTENOMRÅDE VÅGSVALLAD ZON 

...-◄-----Bw--------,►-1 1 

,...-◄ ►-----BA----
1 

Dw 
AA Glidkroppens tvärsnittsarea för glidyta 

med beräknad säkerhetsfaktor I? 1,5 
Aw = Tvärsnittsarea för mellanliggande vatten-

område 
BA = Den primära skredzonens bredd, Zon A 
Bw = Bredden av mellanliggande vattenområde 
Dw = Medeldjup i mellanliggande vattenområde 
HA= Glidkroppens höjd för glidyta med 

beräknad säkerhetsfaktor F' = 1,5 

Berörd andel avVem egendom och miljö 

0,40 J?w :2: HA I 

0,30 - I - Dw = 0,75 HA 

I 

I 
0,20 -,- Dw= 0,5 HA 

0, 10 -1- ---+--t---Dw =0,25 HA 
I I 

0,00 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 

◄◄ ---•~I!11111-f---Bc ► 
I 

ZonC 

_,Hc 

Be = Den vågsvallade zonens bredd. 

Om Hc ~ HA får Zon C samma bredd som 
ZonA, dvs Bc=BA. 

Om den vågsvallade zonen är brantare än den 
primära skredzonen, d v s om H c > HA inom 
avståndet BA, begränsas Zon C istället av 
HA-nivån 

Berörd andel avVi 
hotad befolkning 

0,20T 

-,- 0,15 

t- 0,10 

0,05 

10 20 50 100 

Bvv x Aw 
BA X AA 

Figur 12.3c Avgränsning av Zon C, dvs vågsvallat område på motsatta stranden. 
Berörd andel av hotade objekt inom Zon C. 
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Lutning A 

Markytans medellutning ovanför den 
beräknade glidytan. 

Zon A 

Lutning B x......______ 

Fig. 12.4 Diagram för avgränsning av Zon A. 
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förvarning eller svallvågor antas beröra en begränsad del av 

zon B och c. 

Hur stora andelar av de hotade objekten inom zon B som antas 

bli berörda av dessa följdskred erhålls ur tabell 12.3. 

Dessa andelar föresätts bero på sensitivitetsförhållandena 

samt även förhållandena för grundvattensströmningen i 

slänten. 

Hur stora andelar av de hotade objekten inom zon C som antas 

bli berörda av svallvågor kan erhålls ur figur 12.3c och 

antas bero på förhållandet mellan volymen av utglidna 

jordmassor och mellanliggande vattenmassor samt avståndet 

över vattenområdet och vattendjupet. 

Enligt Mitchell (1978) och Lebuis et al (1983) inräffar 

endast mindre skred huvudsakligen utan följdskred vid låga 
och medelhöga sensitivitetsvärden (St< 15). Vid högre 

sensitivitetsvärden (15 <St< 50) utvecklas succesiva 

följdskred (s.k. retrograd skredutveckling) som griper högst 
ca 100 min i slänten. Vid kvicklera (St> 50) förlorar 

leran sin hållfasthet i så hög grad att den omvandlas till 

ett flytande tillstånd. Retrograd skredutveckling som griper 

mer än 100 min i slänten kan påräknas. 

Enligt Lefevbre (1984) är sannolikheten för retrograd 

skredutveckling störst vid uppåtriktad grundvattenströmning 

och minst vid nedåtriktad. 

Tabell 12.3 har högst uppmätt sensitivitetsvärde samt 

grunvattnets huvudsakliga strömningsriktning i slänten som 

ingångsvärden. Hotade människor ges lägre andelstal i 

tabellen än hotad egendom respektive miljö. Detta avspeglar 

att ett antal människor hinner sätta sig i säkerhet vid 

förvarning. 
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TABELL 12.3 

Berörd andel av hotade objekt inom Zon B 

Sensitivitet Grundvatten- Människoliv Egendom Natur och 
miljö 

St max strömning Al Ae Am 

Uppåtriktad 0,20 0,40 0,40 

Hydrostatiska förh.St < 15 0, 10 0,20 0,20 

Nedåtriktad 0,05 0, 10 0, 10 

Uppåtriktad 0,60 0,80 0,80 

Hydrostatiska förh.15 < St < 50 0,30 0,50 0,50 

Nedåtriktad 0, 15 0,25 0,25 

Uppåtriktad 1,00 1,00 1,00 

Hydrostatiska förh.St > 50 0,50 0,90 0,90 

Nedåtriktad 0,35 0,70 0,70 

kPa kPa kPa 

..... ,,,, ...... ,,.Gwy ........... ,,,,,.,Gwy •..••• ,,,,,,,,,,.lGwy 

m m m 
Uppåtriktad Hydrostatiska Nedåtriktad 
grundvattenströmning förhållanden grundvattenströmning 
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12.4 Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens 

En sammanvägning av sannolikheten för och konsekvenserna av 

ett eventuellt jordskred kan nu göras med hjälp av tre 

nomogram - ett nomogram för respektive: 

Hotad befolkning Fig.12.5. 

Hotad egendom Fig.12.6. 

Hotad natur och miljö Fig.12.7. 

12.4.l Nomogrammens utformning 

Nomogrammen har utformats så att följande parametrar kan 

inritas respektive avläsas: 

Stabilitetsutredningens* 
beskaffenhet (poängtal 

enligt BLANKETT 1) 

Beräknad säkerhetsfaktor* 

Relativt mått på skred* 
sannolikheten 

Inventerade konsekvenser* 
(enligt BLANKETT 2 och 3 

resp. särskild utredning) 

Erhållen prioriteringszon* 

Anges längs positiva 
11 Y11 -axeln (ordinatan) 

Anges med hjälp av en 

linjeskara i nomogrammens 

övre del 

Anges längs 11 X11 -axeln 

(abskissan) 

Anges längs negativa 
11 Y11 -axeln 

Anges 

zoner 

resp. 

mens 

som avgränsade 

Ll-LlO, El-ElO 

Ml M4 i nomogram

nedre del 
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Prioriteringszonernas betydelse 

Hotad befolkning Li innebär 10 ggr större* 
risk än Li-1 

Hotad egendom Ei innebär 10 ggr större* 
risk än Ei-1 

Hotad natur och Mi innebär ~100 ggr* 
miljö större sk än Mi l 

12.4.2 Arbetsgång vid nomogramberäkning 

(Jfr. fig.12.8.) 

* Lägsta beräknad säkerhetsfaktor, F. 

* Poängsumma, P, enligt BLANKETT l. 

QB.S_J_ I de fall stabilitetsutredningens beskaffenhet 

medfört att poängtalet enligt Tabell 2 blivit mindre än 

.3..5. bör stabilitetsutredningen kompletteras. 

* Konsekvenser utryckt i hotad befolkning, hotad egendom 

resp. hotad natur och miljö beräknade enligt BLANKETT 

2 och 3 resp. särskild utredning. 

1° Börja i den övre halvan i nomogrammen. Drag en 

horisontell 11 poänglinje 11 som överensstämmer med 

erhållen poängsumma P. 

2° Välj i kurvskaran ut en 11 F-linje11 som överensstämmer 

med lägsta beräknad säkerhetsfaktor, F. 
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3° Fortsätt i den nedre halvan i nomogrammen. Drag en 

horisontell 11 konsekvenslinje 11 som överensstämmer 

med beräknade konsekvenser. 

4° Drag en vertikal linje från den punkt där 11 poänglinjen11 

skär 11 F-linjen11 • Vid den punkt där denna vertikala 

linje skär konsekvenslinjen i den nedre halvan i 
nomogrammen kan släntens :QriorJterinq§~Q11 för resp. 

hotad befolkning, hotad egendom samt hotad natur och 

miljö avläsas. 
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12.5 Sammanställning och prioritering 

Prioriteringen utförs enligt BLANKETT 4. Beräknad 

säkerhetsfaktor F samt resultaten från BLANKETT l, 2, 3 

resp. särskild utredning för natur och miljökonsekvenser 

sammanställs i Blankett 4. 

Blankett 4 är en sammanställningstablå avsedd att användas 

som underlag för bedömning av släntens sammanvägda prioritet 

vid jä.~förelse mellan olika riskslänter. 
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13 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

13.l Beslutsteori 

Det finns en stor potential i att använda beslutsteori för 

olika beslutssituationer. Inom området 11 Riskvärdering för 

lerslänters stabilitetsförhållande" kan och bör man använda 

detta tänkesätt för att utreda och beskriva olika besluts

situationer. Därmed kan osäkerheter och konsekvenser av 

beslut lättare formuleras genom beslutsträd och övriga 

trädmodeller. Dessa beslutssituationer bör i kommande arbete 

beskrivas med utgångspunkt från verkliga fall. 

13.2 Förslag till riskvärderingsmetod 

Lerslänter 

Föreliggande förslag till riskvärderingsmetod behöver nu 

testas för förslagsvis ett tjugotal olika slänter inom 

landets olika delar. Det är viktigt att sinsemellan 

karaktärsmässigt olika slänter testas. Särskilt bör följande 

olika karraktärsdrag varieras: 

• Lerans skjuvhållfasthet, exempelvis med indelningen 

Leror med låga skjuvhållfastheter 
Tf < 20 kPa 

Leror med medelhöga skjuvhållfastheter 
20 kPa < Tf < 30 kPa 

Leror med höga skjuvhållfastheter Tf > 40 kPa 
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• Lerans sensitivitet, exempelvis med indelningen 

Leror med sensitivitet 

St< 15 

Leror med sensitivitet 

15 <St< 50 

Leror med sensitivitet St> 50 

• Slänernas geometri 

Slänter med och utan vattensamlingar vid släntfot 

Olika slänthöjder, < 10 m, 10 - 25 m, > 25 m 

Olika släntlutningar 

• Geotekniska utredningens beskaffenhet 

Enkla utredningar 

Normala utredningar 

Avancerade utredningar 

• Olika analysmetoder vid beräkning 

c-analys, c~-analys, ~-analys 

Med ledning av dessa tester bör sedan förslaget till 

riskvärderingsmetod om nödvändigt revideras. 

Slänter __i_.andra jordarter än endast..... lera 

Det nu framtagna förslaget till riskvärderingsmetod gäller 

endast för lerslänter. Även andra typer av slänter än 

lerslänter bör vara möjliga att riskvärdera t.ex slänter i 
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sand, silt, sulfidsilt samt slänter med mer eller mindre 

komplicerade kombinationer av olika jordartslager. 

Målet är att angreppssättet skall bli likartat men bl.a. bör 

indelningen i riskzoner bli annorlunda. Även bestämningen av 

relativt sannolikhetsmått kan bli annorlunda än vid 

ensartade lerslänter. 
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BLANKETTBILAGA 



BLANKETT 1 

KLASSNING AV ST ABILITETSUTREDNING 
Benämning / titel: 

Utförd av: 
Org: 
Datum: 
Klassning utförd 
Org: 

GEOMETRI 

av: 

Handläggare: 
Dnr: 

Handläggare: 

(Markytans, sjöbottnens och de lösa jordlagrens geometri.) 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 
Antal bestämningspunkter per hektar (10.000 m2) 

Markyta och sjöbottnen 
Stor > 40 
Medel 15 - 40 
Liten < 15 

Maxvärde 

Minvärde 

4 
2 
0 

Lösa jordlager och 
Stor > 20 
Medel 8 - 20 
Liten <8 

fasta bottnen 
Maxvärde 

Minvärde 

4 
2 
0 

UNDERSÖKNINGENS KVALITET 
Typ av undersökningsmetod 

Markyta och sjöbottnen 
Hög och Avvägning och 
medelhög 
Låg Höjddata från 

lodning 

kartmaterial (höjdkurvor) 

Maxvärde 4 

Lösa jordlager och fasta bottnen 
Hög Spetstrycksondering > 20% 

Provtagning > 20% 
Portrycksondering 

Medel Viktsondering 
Provtagning > 5% 

Låg Endast sticksondering (Cobra eller 

*) 

motsvarande) 

Maxvärde 

Minvärde 

4 

2 

0 

*) Procenttalen anger vid 
som spetstrycksondering 

hur stor andel av 
resp. provtagning 

provtagningspunkterna 
har utförts 

Trpt till sid 2 

Sida 1 



BLANKETT 1 

GEOMETRI (forts.) Trpt 

(Markytans, sjöbottnens och de lösa jordlagrens geometri.) 

VARIATION 

Liten 

Medel 

Stor 

Slänt med enkel geometri, vars markyta kan 
beskrivas av en polygonlinje med 

::;; 10 brytpunkter 
och som innehåller 

::;; 3 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mindre än ±50/o *) 

Maxvärde 4 

Slänt med normal geometri, vars markyta kan 
beskrivas av en polygonlinje med 

::;; 15 brytpunkter 
och som innehåller 

::;; 6 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mindre än ±10% *) 

2 

Slänt med komplicerad geometri, vars markyta kan 
beskrivas av en polygonlinje med 

> 15 brytpunkter 
och som innehåller 

> 6 olika jordlager 
Totala slänthöjden varierar mer än ±10% *) 

Minvärde 

Maxpoäng 20 

I*) Avser Zon A. Denna framgår av figur 12.2 resp. 12.3. 

Anteckningar : 

Summa poäng I geometri 

Sida 2 



BLANKETT 1 

BELASTNING PÅ MARKYTAN 
(Förekommande statiska och dynamiska ytlaster som virkesupplag, 

parkeringsplatser, snölaster, personbilstrafik, tung lastbilstrafik, 
tågtrafik etc.) 

OMFATTNING OCH KVALITET 

Hög Noggrann besiktning, inmätning, uppmätning Maxvärde 5 

Medel Schematisk bedömning 3 

Låg Ingen hänsyn Minvärde 

VARIATION 

Liten Statiska laster: Inga förändrigar påräknas Maxvärde 3 
Dynamiska laster: Små variationer tidsmässigt 

Medel Statiska laster: Osäkerhet beträffande förändringar 1 
Dynamiska laster: Variationer tidsmässigt exempelvis 

tät bittrafik dagtid 

Stor Statiska laster: Förändringar påräknas Minvärde O1...--===
Dynamiska laster: Stora variationer tidsmässigt 

Anteckningar : Maxpoäng 8 

Summa poäng / belastning på markytan 

Sida 3 



BLANKETT 1 

STÖRNINGAR 
Störningar som kan 
mänsklig påverkan. 

förekomma är erosion,kemisk påverkan och 

OMFATTNING (STÖRNINGSGRAD) 

Liten Ingen erosion. 
Inga utsläpp av kemikalier. 
Markarbeten ej aktuella. 

Maxvärde 3 

Medel Erosion förekommer troligen. 
Inga utsläpp av kemikalier har påvisats 
men är möjliga. 
Markarbeten kan förekomma. 

1 

Stor Synlig erosion. 
Utsläpp av kemikalier påvisas. 
Markarbeten förekommer flera gånger per år. 

UNDERSÖKNINGENS (ÖVERVAKNINGENS) KVALITET 

Hög Kontinuerlig mätning och kontroll av erosion. 
Kontinuerlig övervakning av vibrationer, 
portryck, förskjutningar vid markarbeten. 

Maxvärde 3 

Medel Mätning och kontroll av erosion några gånger 
per år. 

1 

Låg Ingen mätning / kontroll av erosion. 
Ingen övervakning av vibrationer, portryck, 
förskjutningar, vid markarbeten. 

VARIATION 

Liten Liten säsongsvariation av erosion. Maxvärde 2 

Medel Måttlig säsongsvariation av erosion. 1 

Stor Kraftig säsongsvariation av erosion. Minvärde 

Anteckningar : 
Maxpoäng 8 

Summa poäng / störningar 

Sida 4 



BLANKETT 1 

SKJUVHÅLLFASTHET 

Bestämning av odränerad och ev dränerad skjuvhållfasthet 
A = Antal undersökningspunkter per hektar (10.000 m2) 
B = Antal provnivåer i varje punkt 
C = Antal provningar 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Stor A > 20 Maxvärde 1 0 
B = varje m 

Medel A = 5 - 20 5 
B = varannan m 

Liten A < 5 
B = några nivåer 

KVALITET 

Mycket Konprovning och vingsondering Maxvärde 8 
hög Direkta skjuvförsök, C > 5 

Triaxialförsök, C = 2 till 3 

Hög Konprovning och vingsondering 6 
Direkta skjuvförsök, C = 2 till 5 

Medel Konprovning och vingsondering 4 

Låg Endast vingsondering 2 
eller endast konprovning 

Mycket Baserat på spetstrycksondering eller 
låg pressometerförsök eller dilatometer

försök 

VARIATION 
Variationskoefficient (v) för uppmätt odränerad skjuvhållfasthet 
i ett homogent lerlager: 

Liten < 0,1 Maxvärde 6 
Standardavvikelse 

Medel 0, 1 - 0,3 V = ------------------------- 3 
Medelvärde 

Stor > 0,3 Minvärde 

Summa poäng I skjuvhållfasthet 

Sida 5 



BLANKETT 1 

ÖVRIGA EGENSKAPER 

Undersökningar för bedömning av lerans formändringsegenskaper.
IC = Antal provningar per hektar (100 x 100 m2) 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Stor Ödometerförsök (manuella eller CRS) Maxvärde 3 
C>S 

Medel Ödometerförsök (manuella eller CRS) 1 
C = 2 till 5 

Liten Ödometerförsök (manuella eller CRS) 
C<2 

UNDERSÖKNINGENS KVALITET 

Stor Bedömning av ev hållfasthetstillväxt pga inträffad Maxvärde 5 
sättning (kompression), 

samt 
bestämning av jordart, lerhalt, organisk halt, naturlig 
vattenkvot, densitet, konflytgräns och sensitivitet. 

Medel Bestämning av jordart, lerhalt, organisk halt, naturlig 3 
vattenkvot, densitet och konflytgräns. 

Liten Bestämning av jordart, naturlig vattenkvot, densitet Minvärde 0....__._===""I 
och konflytgräns. 

Maxpoäng 8 
Anteckningar : 

Summa poäng / övriga egenskaper 

Sida 6 



BLANKETT 1 

MOTHÅLLANDE LASTER OCH KONSTRUKTIONER 

Mothållande laster och konstruktioner som kan förekomma är 
tryckbankar, vattendrag, erosionsskydd, stödmurar, pålverk o. motsv. 

OMFATTNING OCH KVALITET 

Stor Noggrann inmätning av och hänsyn till tryckbankar, Maxvärde 5 
erosionsskydd, stödmurar, pålverk 

Insamling av data avseende vattenståndsvariationer 
under mer än 10 år i angränsande vattendrag 

Medel Gles inmätning av och hänsyn till tryckbankar, 3 
erosionsskydd, stödmurar, pålverk 

Insamling av data avseende vattenstånds
variationer under mer än 3 år i angränsande 
vattendrag 

Liten Bedömning av utbredningen/inverkan av Minvärde 
tryckbankar, erosionsskydd, stödmurar, 
pålverk 

Insamling av data avseende vattenstånds
variationer under mindre än 1 år i angränsande 
vattendrag 

VARIATION 

A F = Fmax - Fmin 

där Fmax = Säkerhetsfaktor vid högt vattenstånd 
Fmin = Säkerhetsfaktor vid lågt vattenstånd 

Liten Vattenståndsvariationen inverkar knappt på Maxvärde 3 
stabilitetsberäkningen, Li F < 0.1 

Medel Vattenståndsvariationen inverkar måttligt på 1 
stabilitetsberäkningen, A F < 0.3 

Stor Vattenståndet i angränsande vattendrag varierar Minvärde 
kraftigt (inverkar stort på stabilitetsberäkningen, 
AF> 0.3) 

Summa poäng I mothållande laster och konstruktioner 
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BLANKETT 1 

SAMMANSTÄLLNING DATA 

OMFATTNING 

Stor Geometriska data (markyta, sjöbotten, vatten- Maxvärde 3 
nivåer, jordlagerförhållanden, ytlaster) samman-
ställda på plan- och sektionsritningar. Minst 1 
sektion per 5 H längd av slänten, där H är släntens höjd. 
Skjuvhållfasthetsvärden, vattenkvoter, för
konsolideringstryck samt eventuella pressometer-, 
dilatometer- eller spetstrycksonderingsvärden 
sammanställda i diagramform. 

Medel Sammanställning av data på plan- och sektions 1 
ritningar. Minst 1 sektion per 1 O H längd av 
slänten, där H är slänthöjd. Skjuvhållfasthets
värden och vattenkvoter sammanställda i diagram
form. 

Liten Data presenterade på planritning. Skjuvhåll Minvärde 
fastheter och andra egenskaper sammanställda 
diagramform. 

KVALITET 

Stor Skjuvhållfasthetsvärden reducerade m h t Maxvärde 5 
plasticitetsgräns. Bedömning av jordlagergränser. 
Noggrant tolkad profil av det fasta underlaget 
(morän, berg). Jämförelser mellan skjuvhållfasthets
värden erhållna från vingborr, konprov samt även 
värden beräknade från pressometer- och dilatometer
försök. Skjuvhållfasthetsvärden plottade både med 
avseende på djup under markytan och absolut nivå. 
Jämförelse och värdering av skjuvhållfastheter samt 
rimlighetsanalys. Stabilitetsberäkningar redovisade. 

Medel Skjuvhållfasthetsvärden reducerade m h t 3 
plasticitetsgräns. Bedömning av jordlagergränser. 
Stab i I itets beräkningar redovisade 

Liten Bedömning av jordlagergränser. Minvärde 
Stabilitetsberäkningar ej redovisade. 

Anteckningar : Maxpoäng 8 

Summa poäng / sammanställning av data 
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BLANKETT "1 

BERÄKNINGAR 

OMFATTNING 

Stor Flera beräkningssektioner, 
släntens höjd. 

max c/c 5H, där H är Maxvärde 8 

Medel Minst två beräkningssektioner, 
är släntens höjd. 

max c/c "1 OH, där H 4 

Liten Endast en beräkningssektion eller glesare än c/c 
1O H mellan sektionerna, där H är släntens höjd. 

Minvärde 

KVALITET 

Stor Progressiv brottbildning beaktad. Cirkulära, 
plana och sammansatta glidkroppar analyserade. 
Olika stora glidkroppar analyserade. Inverkan 
av torksprickor beaktad. Inverkan av olika 
skjuvzoner beaktad (aktiv, passiv, direkt). 
Både totalspännings- och effektivspänningsanalys. 
Ändyteeffekter beaktade. 

Maxvärde 8 

Medel Progressiv brottbildning ej beaktad. Cirkulära, 
plana och sammansatta glidkroppar analyserade. 
Olika stora glidkroppar analyserade. I första 
hand totalspänningsanalys, eventuellt kompletterad 
med effektivspänningsanalys. Ändyteeffekter ej 
beaktade. 

4 

Liten Progressiv brottbildning ej beaktad. Cirkulära och 
plana glidkroppar analyserade, eventuellt med 
diagrammetod. 

Anteckningar : 
Maxpoäng 16 

Summa poäng I beräkningar 
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BLANKETT 1 

SUMMERING AV BLANKETT 1 

MAXPOÄNG: 

GEOMETRI 20 
BELASTNING PÅ MARKYTAN 8 
STÖRNINGAR 8 
SKJUVHÅLLFASTHET 2 4 
ÖVRIGA EGENSKAPER 8 
MOTHÅLLANDE LASTER OCH KONSTRUKTIONER 8 
SAMMANSTÄLLNING DATA 8 
BERÄKNINGAR 1 6 

SUMMA 1 oo 

REDUCERING AV ERHALLET POÄNGTAL M.H.T. SKRED
AKTIVITET INOM OMRÅDET ELLER I DESS NÄRHET 

(Närhet ~ inom 500 m) 
Redfaktor 

Skredärr saknas 5=1,00 

Enstaka (1 till 2) små äldre skredärr S=0,95 

Flera (> 2) små äldre skredärr S=0,90 

Enstaka (1 till 2) små yngre skredärr S=0,90 

Flera (>2) små yngre skredärr S=0,85 

Förekomst av ärr efter större skred S=0,80 

Förekomst av marksprickor parallellt med släntkrönet S=0,75 

Äldre skredärr > ca 20 år Små skredärr < 0,5 ha markyta 
Stora skredärr > 0,5 ha markyta 

(5.000 m2) 

Erhållet poängtal 
Reduktionsfaktor S 

Reducerat poängtal m.h.t. till skredaktivitet 

Anteckningar : 

Sida 10 



KONSEKVENSBEDÖMNING- LIV 

BLANKETT 2 
Konsekvensbedömning - Hotad befolkning 
Inventerat skredriskområde: 

Utfört av: 
Handläggare: 
Datum: 
Hotad befolkning - Totalt 
Sammanställning 

ZON A - Primärt riskområde 

Hotad befolkning 
Nattbefolkning 
(dvs de boende inom zonen) 
Permanentboende 
Boende i fitidshus 
Boende i hotell (antal bäddar) 
Patienter på sjukhus (antal bäddar) 
Patienter inom åldringsvården 
Dagbefolkning 
Antal anställda, elever, dagbarn etc. 
Genomsnittligt antal butikskunder / dag 
Andra tilfälliga besökare, genomsn. antal / dag 

Trafikanter inom Zon A 

Vägar med trafikintensiteten: 
> 5000 fordon I årsmedeldygn 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 
< 500 fordon I årsmedeldygn 

Org: 
Dnr: 
Zon A 
Zon B 
Zon C 

A 
Antal 
pers. 

A 
Antal 
m väg 

ZA 

ZB 

zc 

B 
Närvaro-
faktor 

1 
0,3 
0,5 
1 
1 

0,35 
0,008 
0,008 

B 
Om räk-

ningsfakt 
0,01 

0,005 
0,001 

Trpt. 

Hotad 
befolkning 

AxB 
personer 

AxB 
personer 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - LIV 

Zon A Trpt. från sida 1 

Hotade järnvägar - passagerare 

Dubbelspårig stambana 
Enkelspårig stambana 
övriga trafikerade banor 

A 
Antal 
m jvg 

Summa av inventerad befolkning inom Zon A 

ZON B - Sekundärt riskområde 

Hotad befolkning 
Nattbefolkning 
(dvs de boende inom zonen) 
Permanentboende 
Boende i fitidshus 
Boende i hotell (antal bäddar) 
Patienter på sjukhus (antal bäddar) 
Patienter inom åldringsvården 
Dagbefolkning 
Antal anställda, elever, dagbarn etc. 
Genomsnittligt antal butikskunder / dag 
Andra tilfälliga besökare, genomsn. antal / dag 

A 
Antal 
pers. 

Trafikanter inom Zon B 

Vägar med trafikintensiteten: 
> 5000 fordon I årsmedeldygn 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 
< 500 fordon I årsmedeldygn 

A 
Antal 
m väg 

Hotade järnvägar - passagerare 

Dubbelspårig stambana 
Enkelspårig stambana 
Övriga trafikerade banor 

A 
Antal 
m jvg 

Summa av inventerad befolkning inom Zon B 

B 
Om räk-

ningsfakt 
0,005 

0,0025 
0,001 

B 
Närvaro-
faktor 

1 
0,3 
0,5 

1 
1 

0,35 
0,008 
0,008 

B 
Omräk-

ningsfakt 
0,01 

0,005 
0,001 

B 
Om räk-

ningsfakt 
0,005 

0,0025 
0,001 

AxB 
personer 

Hotad 
befolkning 

AxB 
personer 

AxB 
personer 

AxB 
personer 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - LIV 

ZON C - Riskområde för svallvågor 

Hotad befolkning 
Nattbefolkning 
(dvs de boende inom zonen) 
Permanentboende 
Boende i fitidshus 
Boende i hotell (antal bäddar) 
Patienter på sjukhus (antal bäddar) 
Patienter inom åldringsvården 
Dagbefolkning 
Antal anställda, elever, dagbarn etc. 
Genomsnittligt antal butikskunder / dag 
Andra tilfälliga besökare, genomsn. antal / dag 

A 
Antal 
pers. 

Trafikanter inom Zon C 

Vägar med trafikintensiteten: 
> 5000 fordon I årsmedeldygn 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 
< 500 fordon I årsmedeldygn 

A 
Antal 
m väg 

Hotade järnvägar - passagerare 

Dubbelspårig stambana 
Enkelspårig stambana 
Övriga trafikerade banor 

A 
Antal 
m jvg 

Summa av inventerad befolkning inom Zon C 

Hotad 
befolkning 

B 
Närvaro- AxB 
faktor personer 

1 
0,3 
0,5 

1 
1 

0,35 
0,008 
0,008 

B 
Om räk- AxB 

ningsfakt personer 
0,01 

0,005 
0,001 

B 
Om räk- AxB 

ningsfakt personer 
0,005 

0,0025 
o,oo, 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - EGENDOM 

BLANKETT 3 
Konsekvensbedömning - Inventering av hotad egendom 
Inventerat skredriskområde: Använt basbelopp: 

Datum för basbelopp: 

Utfört av: 
Handläggare: Org: 
Datum: Dnr: 
Hotad egendom - Totalt 
Sammanställning av hotade värden Zon A 

Zon B 
Zon C 

ZON A - Primärt riskområde Hotade 
värden 

Hotad egendom A B 
Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

Bostadsbebyggelse lgh/hus belopp tkr 
Lägenheter - Bostadsyta < 90 m2 8 
Lägenheter - Bostadsyta > 90 m2 1 2 
Villor, radhus - Bostadsyta < i 1O m2 i 2 
Villor, radhus - Bostadsyta < 130 m2 1 7 
Villor, radhus - Bostadsyta > 130 m2 25 
Fritidshus - Bostadsyta < 70 m2 7 

Övriga byggnader 

Ange nyttjad golvyta! A B 
Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

Skolor, förvaltningsbyggnader, daghem, affärslokaler, m2 belopp tkr 
hotell etc. med normala inventarier 0, i 
Enklare förråd, bodar, garage, ekonomibyggnader etc. 0,05 
Industribyggnader, ställverk, magasinslokaler, sjukhus etc. 0,2 
med dyrbarare inventarier 
Broar 0, i 
Speciella byggnader och installationer- VA-verk, ställverk, 
kraftledningar, gasledningar etc. (värden utreds separat) 

A B 
Mark Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

hektar belopp tkr 
Tomtmark 40 
Gatumark, torg, p-platser, järnvägsbank etc. 100 
Skogsmark 1 
Åkermark 2 
Övrig mark 0, 1 

Trpt. 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - EGENDOM 

Zon A Trpt. från sida 1 
'--------' 

Lös egendom 

Bilar tillhörande de boende 
Antal allmänna parkeringsplatser 
Fordon på vägar med trafikintensiteten: 

> 5000 fordon I årsmedeldygn 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 

< 500 fordon I årsmedeldygn 

Djurbesättningar (värden utreds separat) 
Övrig lös egendom (värden utreds separat) 

Tågset 

Dubbelspårig stambana 
Enkelspårig stambana 
Övriga trafikerade banor 

Summa av inventerade värden inom Zon A 

ZON B - Sekundärt riskområde 

Hotad egendom 

Bostadsbebyggelse 
Lägenheter - Bostadsyta < 90 m2 
Lägenheter - Bostadsyta > 90 m2 
Villor, radhus - Bostadsyta < 11 O m2 
Villor, radhus - Bostadsyta < 130 m2 
Villor, radhus - Bostadsyta > 130 m2 
Fritidshus - Bostadsyta < 70 m2 

A 
Antal 
bilar 

A 
Antal 
m jvg 

A 
Antal 

lgh/hus 

B 
Ant. bas 

belopp 
1 

0,5 

0,01 
0,005 
0,001 

B 
Ant. bas 
belopp 

0,02 
0,01 

0,004 

B 
Ant. bas 

belopp 
8 
1 2 
1 2 
17 
25 
7 

Trpt. 

AxBxBasbel. 
tkr 

AxBxBasbel. 
tkr 

Hotade 
värden 

AxBxBasbel. 
tkr 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - EGENDOM 

Zon B Trpt. från sida 21....____...., 

Övriga byggnader A B 
Ange nyttjad golvyta! Antal Ant. bas AxBxBasbel. 
Skolor, förvaltningsbyggnader, daghem, affärslokaler, m2 belopp tkr 
hotell etc. med normala inventarier 0, 1 
Enklare förråd, bodar, garage, ekonomibyggnader etc. 0,05 
Industribyggnader, ställverk, magasinslokaler, sjukhus etc. 0,2 
med dyrbarare inventarier 
Broar 0,1._____,___--'---+---------l 
Speciella byggnader och installationer- VA-verk, ställverk, 
kraftledningar, gasledningar etc. (värden utreds separat) 

A B 
Mark Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

hektar belopp tkr 
Tomtmark 40 
Gatumark, torg, p-platser, järnvägsbank etc. 100 
Skogsmark 1 
Åkermark 2 
övrig mark 0, 1 

A B 
Lös egendom Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

bilar belopp tkr 
Bilar tillhörande de boende 1 

Antal allmänna parkeringsplatser 0,5 
Fordon på vägar med trafikintensiteten: 

> 5000 fordon I årsmedeldygn 0,01 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 0,005 

< 500 fordon I årsmedeldygn 0,001 

Djurbesättningar (värden utreds separat) 
Övrig lös egendom (värden utreds separat) 

A B 
Tåg set Antal Ant. bas AxBxBasbel. 

m jvg belopp tkr 
Dubbelspårig stambana 0,02 
Enkelspårig stambana 0,01 
Övriga trafikerade banor 0,004 

Summa av inventerade värden inom Zon B 
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KONSEKVENSBEDÖMNING - EGENDOM 

ZON C - Riskområde för svallvågor 

Hotad egendom 

Bostadsbebyggelse 
Lägenheter - Bostadsyta < 90 m2 
Lägenheter - Bostadsyta > 90 m2 
Villor, radhus - Bostadsyta < 11 O m2 
Villor, radhus - Bostadsyta < 130 m2 
Villor, radhus - Bostadsyta > 130 m2 
Fritidshus - Bostadsyta < 70 m2 

Övriga byggnader 
Ange nyttjad golvyta! 
Skolor, förvaltningsbyggnader, daghem, affärslokaler, 
hotell etc. med normala inventarier 
Enklare förråd, bodar, garage, ekonomibyggnader etc. 
Industribyggnader, ställverk, magasinslokaler, sjukhus etc. 
med dyrbarare inventarier 
Broar 
Speciella byggnader och installationer- VA-verk, ställverk, 
kraftledningar, gasledningar etc. (värden utreds separat) 

Mark 

Tomtmark 
Gatumark, torg, p-platser, järnvägsbank etc. 
Skogsmark 
Åkermark 
Övrig mark 

Lös egendom 

Bilar tillhörande de boende 
Antal allmänna parkeringsplatser 
Fordon på vägar med trafikintensiteten: 

> 5000 fordon I årsmedeldygn 
500 - 5000 fordon I årsmedeldygn 

< 500 fordon / årsmedeldygn 

Djurbesättningar (värden utreds separat) 
Övrig lös egendom (värden utreds separat) 

Tågset 

Dubbelspårig stambana 
Enkelspårig stambana 
Övriga trafikerade banor 

Summa av inventerade värden inom Zon C 
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A 
Antal 

lgh/hus 

A 
Antal 

m2 

A 
Antal 
hektar 

A 
Antal 
bilar 

A 
Antal 
m jvg 

Hotade 
värden 

B 
Ant. bas AxBxBasbel. 

belopp tkr 
8 
12 
; 2 
1 7 
25 
7 

8 
Ant. bas AxBxBasbel. 

belopp tkr 
0, 1 

0,05 
0,2 

0, 1 

8 
Ant. bas AxBxBasbel. 

belopp tkr 
40 
100 

1 
2 

0, 1 

B 
Ant. bas AxBxBasbel. 

belopp tkr 
1 

0,5 

0,01 
0,005 
0,001 

8 
Ant. bas AxBxBasbel. 
belopp tkr 

0,02 
0,01 

0,004 



BLANKETT 4 Sid 1 

SAMMANSTÄLLN IN GSTABLÅ 

RISKBEDÖMNING AV LERSLÄNT 

Riskbedömning --------=-
red benägenhet Skredkonsekvenser 

RISKBEDÖMT OMRÅDE: 

Utfört av: 

Org: Handläggare: 
Dnr: Datum: 

SANNOLIKHET - BEDÖMNING AV SKREDBENÄGENHET 

Beräknad lägsta säkerhetsfaktor: 

Summa poäng enligt Blankett 1: (poäng) 

KONSEKVENSER - INVENTERING AV HOTAT OMRÅDE 

Berörd andel av Zon B enligt 
tabell 12.3: 

Berörd andel av Zon C enligt 
figur 12.3c: 

Hotad befolkning enligt + Al x + VI X = 
Blankett 2: 

Zon A Zon B Zon C (personer) 

Hotad egendom enligt + Ae x + Vem x = 

IBlankett 3: 
(tkr)Zon A Zon B Zon C 



HOTAD NATUR OCH MILJÖ Sid 2 

Miljöfarliga utsläpp omfattning och behov av sanering 

Avvägning (inte hela 
Zon A Zon B Zon C Zon B och C drabbas) 

Sanering Ingen 

Enkel ► 
Svår 

Utbredning Liten 

Stor ► 

Hotade kultur- och naturminnen Zon A Zon B Zon C 

Kultur- och naturminnen av riksintresse - antal: 

Kultur- och naturminnen av länsintresse - antal: 

Kultur- och naturminnen av lokalt intresse - antal: 

Katastrofal förlust 
Avvägd förlust (inte hela 
Zon B och C drabbas) Stor förlust 

Ingen eller liten 
förlust 

SLUTSATSER 

Erhållna prioriteringszoner 

Hotad befolknning Hotad egendom Hotad natur och miljö 

L E M 

SLÄNTENS SAMMANVÄGDA PRIORITET: 




