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FÖRORD 

Projektet "Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen" har 
bedrivits och finansierats av de offentliga organ eller intressenter som har bedömts 
ha störst inflytande på mark- och vattenanvändningen i dalgången under de när
maste åren. Det yttersta målet för arbetet har varit att i den allt mer urbaniserade 
dalgången åstadkomma bättre kunskaper om de risker för lerskred som finns där. 
En av anledningarna till projektet är att Göta älvdalen tillhör landets mest skred
frekventa områden. 

Intressentgruppen består av Ale kommun, Göteborgs kommun, Göteborgsregio
nens kommunalförbund, Vägverkets, Banverkets och Sjöfartsverkets västra re
gionorganisationer, Statens geotekniska institut samt länsstyrelserna i Göteborgs 
och Bohus samt Älvsborgs län. Under arbetets gång har diskussioner förts också 
med Göta Älvs Vattenvårdsförbund, Vattenfall Vattenkraft, Trollhättan, och Gö
teborgs va-verk. Huvudman för projektet har varit Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 

Projektet kan delas upp i två delar. En del består av den geotekniska skredriskana
lysen, utförd av Statens geotekniska institut som ett konsultuppdrag. Den andra 
delen utgörs av denna slutrapport. Den skall med analysresultatet som grund visa 
vilka långsiktigt förebyggande skredriskhänsyn som måste tas på övergripande 
fysisk nivå för att minska sårbarheten hos den framtida, men även nuvarande, 
samhällsbyggnaden i södra Göta älvdalen. 

Konkret har riskhänsynen i denna rapport formulerats i åtgärdsimiktade rekom
mendationer. Därvid har osökt frågan infunnit sig om vem som bär ansvaret för att 
de rekommenderade åtgärderna kommer till stånd och vem som bekostar dem. En 
del av dessa ansvarsfrågor kan knytas till plan- och bygglagen och naturresurs
lagen. Övriga ansvarsförhållanden ligger utanför projektets ram att behandla. 
Ledningsgruppen har emellertid sammanställt ett antal "kvarstående frågor" och 
ämnar ta upp dem i särskilt sammanhang. 

Slutrapporten har utarbetats av de båda projektledarna i nära samarbete med led
ningsgruppen för projektet. Den ges ut som en gemensam publikation av Länssty
relsen i Älvsborgs län och Statens geotekniska institut. Av praktiska skäl har rap
porten inordnats i institutets Varia-serie. 

Vänersborg och Linköping i april 1995 

Lars Holmen Per Ahlberg 
Länsstyrelsens SGI:s 
projektledare projektledare 
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A. SLUTRAPPORTEN 

Huvudsyfte 

Slutrapporten har producerats av projektets ledningsgrupp. Gruppens sammansätt
ning framgår av bilaga 1. Medverkan har därvid skett av konsulten för skredrisk
analysen. Rapporten skall vara ett planeringsunderlag i naturresurslagens (NRL) 
och plan- och bygglagens (PBL) mening. 

I slutrapporten överförs skredriskanalysens resultat till praktiska planeringsre
kommendationer kopplade till de viktiga regler för hälsa och säkerhet som finns i 
nämnda lagstiftning. Huvudkapitlet D innehåller dessa rekommendationer, som 
också presenteras med färgbeteckningar på kartor som bifogas rapporten. En 
översikt av den utredda älvsträckan visas i figur 1. 

Riksväg 45 och NorgeNänernbanan är av riksintresse i NRL:s mening. Båda le
derna skall byggas ut och båda är beroende av tillräcklig markstabilitet för sin ut
byggnad. Den lokaliseringsutredning som gjorts för vägen och järnvägen innehål
ler flera alternativ. Med klarläggande av riskbilden för skred genom detta projekt 
underlättas valet av en säker sträckning på de nya lederna i Göta älvs dalgång. 

Den nya, effektinriktade riskanalysmetoden och iden att på ett långsiktigt före
byggande sätt minska riskerna för liv, egendom och miljö med hjälp av fysisk pla
nering har sin rot i Räddningsverkets och Boverkets gemensamma arbete med 
skydd mot naturolyckor m.m. Mot den bakgrunden är avsikten att slutrapporten 
också skall vara ett tidsenligt dokument för samhällets räddningstjänst. 

Användare 

Slutrapporten vänder sig främst till förtroendemän och icke-geotekniska experter 
som deltar i planerings- och byggprocessen i Ale och Göteborgs kommuner. De 
senare finner vi inte bara i de offentliga organ som är huvudintressenter i projek
tet. De finns även bland företag, byggnadsentreprenörer och enskilda personer. 

Tidsperspektivet i slutrapporten är primärt det långsiktiga. Det hindrar inte att re
kommendationer om omedelbara, stabilitetshöjande åtgärder lämnades redan i juni 
1994 för delar av Akzo Nobels industriområde. Detta skedde i samråd med kom
mun och företag. I oktober 1994 lämnade ledningsgruppen sina slutsatser på 
sträckning av väg och järnväg i dalgången till lokaliseringsutredningen för riksväg 
45 och NorgeNänernbanan. Dessa framgår av bilaga 3. 
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Övriga viktiga punkter 

Ledningsgruppen har bestått av minst en person från varje offentlig intressent. 
Gruppen representerar således åtminstone tre olika intresseområden: det kommu
nala, det statliga myndighetsområdet och ett statligt intresseområde för infrastruk
turutbyggnad. 

I slutrapporten har ledningsgruppen på viktiga punkter formulerat sig i gemen
samma slutsatser eller bedömningar. Detta för att slutrapporten också skall vara ett 
dokument om samsyn och fullföljt samarbete över sektorgränser. Grundsynen har 
varit att rapporten skall vara ett allsidigt och homogent planeringsunderlag för god 
skredsäkerhet. 

Olika ansvarsförhållanden i samband med skredrisker har ofta diskuterats i pro
jektarbetet. I linje med projektets inriktning är det ansvaret för att skredriskerna 
beaktas och att skredförebyggande åtgärder kommer till stånd som är det viktiga i 
detta sammanhang. 

B. SKREDRISKANALYSEN 

Den geotekniska analysdelen består av nio rapporter: åtta teknikbilagor och en hu
vudrapport, som i sin tur består av en textdel och en kartdel. För att få full insikt i 
projektets innehåll och arbetsgång måste naturligtvis hela utredningsmaterialet 
studeras. Här följer en mycket sammanfattad redogörelse av metoden för skred
riskanal ysen. 

Beräkningar och bedömningar 

Stabilitetsberäkningar har utförts för två samhällsbyggnadsfall: dels för befintliga 
(år 1994) markanvändningsförhållanden, dels för ett maximalt planeringsfall med 
en tänkt utbyggnad av väg och järnväg i ungefär nuvarande trafikstråk och en 
samhällsutbyggnad i övrigt enligt intentionerna i Ale och Göteborgs översikts
planer, båda från år 1990. Beräkningarna leder fram till den traditionella säker
hetsfaktorn. 

Bedömningar innebär i detta sammanhang en värdering av sannolikheten för att 
skred skall inträffa. Genom medverkan av Institutionen för geoteknik vid Chal
mers Tekniska Högskola har inom området utförts en serie stabilitetsanalyser med 
statistiska metoder. Analyserna leder fram till sannolikheten för brott ( dvs skred) 
för olika beräkningsfall. Brottsannolikheterna kan emellertid inte anges med abso
luta tal värden, utan de anges i relation till ett valt värde (p ), som endast gäller för 
den här utförda analysen. Större och mindre brottsannolikheter kan sedan anges 
som multiplar av (p ). Brottsannolikheterna blir därmed relativa och enbart gällan
de för detta utredningsområde. Denna ansats är den bästa som kan uppnås med 
dagens teknik på grundval av befintligt underlag. 



6 

Dessa bedömningar ligger till grund för valet av nedan redovisade fyra stabili
tetsklasser med tillhörande benämningar. Dessa stabilitetsklasser har använts i 
skredriskanal ysen. 

Stabilitetsklass Rel. brottsannolikhet Sannolikhet för skred 

4 Påtaglig 
~(p· 100) 

3 Viss 
(p) 

2 Någon 
~(p/1000) 

1 Försumbar 

Den relativa brottsannolikheten anges för gränserna mellan stabilitetsklasserna. 
Som framgår av tabellen är förhållandet dem emellan inte rätlinjigt. Sannolikheten 
för brott är i storleksordningen 100 gånger större när man går från stabilitetsklass 
3 till 4, och ca 1000 gånger mindre när man går från klassen 2 till 1. 

Bedömningar har därefter gjorts vad rör konsekvenserna till följd av skred, dvs 
skadorna på liv, egendom och miljö, vilket givit fyra konsekvensklasser. Svårig
heter att prissätta de ingående komponenterna har lett till att vi avstått ifrån att an
ge konsekvenserna i kronor och ören. I stället har konsekvenserna beskrivits i en 
skala med stegvis upptrappade effekter. Tabellen som följer visar konsekvensklas
serna och deras benämningar. De beskrivs utförligt i bilaga 2. 

Konsekvensklass Konsekvens av skred 

4 Katastrofala skador 
3 Mycket stora skador 
2 Stora skador 
1 Lindriga skador 

Skredriskvärdering 

Kombinerar man stabilitetsklassen med konsekvensklassen så uttrycker kombina
tionen eller talparet skredriskklassen. På ett markområde med stabilitetsklassen 3 
och konsekvensklassen 2 uttrycks således skredriskklassen med talparet 3/2. I be
nämningen skredriskklass återspeglar sig således både sannolikheten för skred 
(= skredrisk i dagligt tal) och konsekvensen av skred (= skaderisken). Figur 2 vi
sar schematiskt det beskrivna arbetssättet fram till och med att skredriskklasserna 
är bestämda till storlek och omfång. 
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Med hjälp av matrisen i figur 3 åskådliggörs de 16 olika skredriskklassemas för
hållanden till varandra. Skredriskklassema har därefter avgränsats geografiskt och 
lagts in på kartor. Utsnitt från eri sådan karta visas i figur 4. Den fullständiga 
kartredovisningen återfinns i huvudrapporten. 

Giltighet 

Skredriskanalysen är översiktlig och som tidigare nämnts enbart giltig i detta pro
jekt genom att stabilitetsklassema har valts med ledning av den i detta samman
hang utförda statistiska analysen av stabilitetsberäkningama. Ytterligare skäl till 
att därmed skredriskklassema och deras geografiska utbredning endast gäller detta 
projekt anges nedan. 

Sålunda bygger stabilitetsberäkningama i sin tur på den informationstäthet som 
föreligger i det geotekniska underlaget, dvs graden av osäkerhet (21 analyserade 
sektioner på 30 km sträcka). Med ökad kunskap, dvs större antal mät- och under
sökningspunkter, är det troligt att gränserna mellan stabilitetsklassema påverkas. 
Vidare är indelningen i konsekvensklasser anpassad till förhållandena i älvdalen, 
bl.a. med hänsyn till förekomst av kvicklera. Indelningen är grov, främst för att 
hålla nere antalet klasser. För andra förhållanden kan det vara befogat med en an
nan indelning. 

Det översiktliga syftet har därför påverkat utformningen av skredriskklassema. 
Detaljerade utredningar kan således ge underlag för att skapa andra riskklasser 
som bygger på annorlunda stabilitets- och konsekvensklasser. I praktiskt arbete 
kan olika användare dessutom definiera skredriskklasser som är bättre anpassade 
till deras respektive behov. 
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C. SKREDRISKSITUATIONEN 

Nytt riskbegrepp 

Det bör framhållas att det är en nyhet att i samband med stabilitetsanalyser också 
värdera konsekvenserna av skred och att väga samman dem med sannolikheten för 
skred och uttrycka resultatet i form av skredrisk. Kombinationen av skredsanno
likhet och skredkonsekvens visar också att skredrisken kan minskas på två sätt. 
Antingen ökar man markstabiliteten (minskar sannolikheten) genom förstärk
ningsåtgärder eller så minskar man konsekvenserna genom att avveckla eller 
undvika verksamhet som vid skred skulle ge förluster i liv och egendom eller ska
dor på milj ön. 

Dagens riskbild i stort 

Kartor över skredriskklassernas utbredning, av den typ som visas i figur 4, har 
också gjorts för befintliga respektive planerade exploateringsförhållanden. Stabili
tetsklasserna (sannolikheten för skred) är ofta höga i strandpartiet och som högst 
där undervattensslänten är brant. För Akzo Nobels industriområde är också kon
sekvensklasserna höga, vilket ger höga skredriskklasser inom detta område. 

Resultatet av skredriskanalysen visar redan för existerande förhållanden på sex 
områden i älvdalen som bör beaktas genom fördjupade utredningar, delvis ome
delbart. Dessa är: Agnesbergsområdet, Surteområdet, Akzo Nobel, den s.k. bak
slänten i Bohus, småbåtshamnen i Älvängen samt Älvängens industriområde. 

För att bibehålla en oavbruten sjöfart på Göta älv är det viktigt att beakta riskerna 
för skred ut i älven till följd av aktiviteter på land. Men även fartygstrafiken och 
vattnets naturliga strömning påverkar strandlinjen och undervattensslänten genom 
erosion, vilket kan bidra till att skred utlöses och fortplantas upp på land. 

Till riskerna för skred i vattenområdet hör också den problematik som är knuten 
till älven som vattentäkt. Vid Lärjehom strax nedströms utredningsområdet tar 
Göteborg sitt råvatten för mer än en halv miljon människor och många företag. 
Intaget kan dock stängas av under betydande tid då goda vattenreserver finns både 
i Lilla och Stora Delsjön och sedan år 1993 också i Rådasjön med tillrinningsom
råde. Ett speciellt, osäkerhetsskapande problem är de små anonyma skreden i äl
ven, om vilka snabb information ibland brister både vad beträffar deras existens 
och eventuella giftinnehåll. Göteborgs kommun förser även grannkommunerna 
helt eller delvis med dricksvatten. Ledningar med övertryck går därför tvärs och 
längs älven och utgör därmed en potentiell skredrisk om de springer läck. 
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Figur 4. Utsnitt ur karta från huvudrapporten visande exempel på 
skredriskklasser utvärderade från stabilitets- och konsekvensklasser. 
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Elkraftproduktionen och de vattenregleringar som sker för denna vid kraftverken 
kan inte sägas utgöra några skredrisker. Med regleringarnas hjälp kan man t.o.m. 
dämpa allt för kraftiga naturliga flöden och erosionskrafter. Ett skred någonstans 
utmed älven kan däremot leda till att flödet nödvändigtvis måste stoppas under en 
viss tid. Detta innebär produktionsbortfall. Kraftig sedimentation efter skred kan 
föranleda muddring för att återfå normal fallhöjd. 

Skillnader i riskbild mellan exploateringsalternativen 

Skillnaden i riskbild mellan de två exploateringsalternativen (beskrivna på sid. 5) 
är påfallande liten. I det befintliga kommunikationsstråket är skredriskklasserna 
inte omedelbart avskräckande ens för utbyggnadsalternativet, vilket indikerar 
möjligheten att lokalisera en motorväg och en dubbelspårig järnväg dit. En sådan 
lokalisering förutsätter dock kompletterande stabilitetsutedningar och riskanalyser. 
Redan nu kan förutses vissa skyddsåtgärder för trafikanläggningarna och möjligen 
också för den näraliggande bebyggelse som förekommer här och var i Ale kom
mun. Denna består av både bostäder och byggnader för handel och produktion. 

Av föreslagen bebyggelse i Översiktsplan 90 för Ale kommun kan ingen sägas 
ligga i högriskområden. En utbyggnad av Nödinge centrum och tätort, där de 
geotekniska förhållandena tidigare inte varit tillräckligt kända, visar sig i utred
ningen vara möjlig. 

Göteborg har i februari 1995 antagit sin andra kommunomfattande översiktsplan. 
Enligt den föreslås oförändrad markanvändning och omfattning för de befintliga 
verksamhetsområdena utmed älven liksom för övriga markytor inom utrednings
ornrådet. 

Söder om utredningsområdet redovisas dock vissa förändringar som kan vara av 
intresse. Alelyckans verksamhetsområde och även det s.k. GÖF AB-området söder 
därom kan enligt planen komma att utvidgas mot väster mellan Gamlestadsvägen 
och Norge/Vänernbanan redan före år 2000. I enlighet med den nyligen träffade 
Göteborgsöverenskommelsen redovisas också ett nytt trafikmat vid riksväg 45 
omedelbart söder om Lärjeån, där en ny trafikled kallad Östra Länken avses pas
sera Göta älv på ny bro. 
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D. SKREDRISKHÄNSYN VID MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING 

Skredrisknivåer 

För slutrapportens syften är det opraktiskt och svåröverskådligt att hantera 16 
skredriskklasser. Här definieras därför en gruppering av riskklasserna i tre olika 
skredrisknivåer, var och en bestående av 4-7 riskklasser. Denna indelning, som 
bättre motsvarar skredriskanalysens översiktliga karaktär, kan göras på grundval 
av den samlade erfarenheten från många års bedömningar av stabilitetsförhållan
dena för olika objekt i älvdalen och sydvästra Sverige. Vägledande har varit grän
serna mellan stabilitetsklasserna men också bedömningar av konsekvensernas 
omfattning. 

De tre skredrisknivåerna benämns "godtagbar", "osäker" och "ej godtagbar". Av 
figur 5 framgår hur de ursprungliga skredriskklasserna sammanförts till större en
heter med tre färgbeteckningar, där färgerna representerar de nämnda skredrisk
nivåerna. Här är att märka att bilden inte blir symmetrisk, vilket beror på att 
skredriskklasserna 4/1 och 1/4 respektive 4/2 och 2/4 i realiteten inte har samma 
värde. Detta förhållande skall något närmare förklaras i det följande. 

Principerna för indelning i stabilitetsklasser beskrivs i kap. B. Där framgår att 
skalan för klassindelningen inte är linjär. Sannolikheten för skred är ca 100 gånger 
större när man går från stabilitetsklass 3 till 4, och ca 1000 gånger mindre när man 
går från klassen 2 till 1. Om man även väger in de olika konsekvensklasserna samt 
många års erfarenheter av stabilitetsanalyser, innebär detta att skredriskklasserna 
1/1 - 3/1, 1/2 - 2/2 samt 1/3 och 1/4 kan hänföras till den lägsta skredrisknivån 
"godtagbar". Analoga överväganden leder fram till de andra skredrisknivåerna 
"osäker" respektive "ej godtagbar". 

Rekommendationer knutna till skredrisknivåer 

Till skredrisknivåerna knyts rekommendationer för mark- och vattenanvänd
ningen. De är utformade från den utgångspunkten att de skall visa på möjligheter 
till vidare utveckling i älvdalen och ange villkoren för detta samt peka på områden 
som fordrar särskild uppmärksamhet. Det bör påminnas om att de också är utfor
made som underlag för i första hand översiktlig fysisk planering. Men de är av
sedda att vara till vägledande hjälp även för direkt handläggning av detaljplane
och lovärenden. 

Rekommendationerna är uppdelade i tre huvudgrupper motsvarande de tre skred
risknivåerna. I varje huvudgrupp ges fullständiga rekommendationer för den aktu
ella risknivån. För varje skredrisknivå återfinns tre underrubriker "Befintlig be
byggelse och verksamhet", "Nyexploatering" och "Kontroll". Skall dessa rubriker 
kommenteras något, så blir det att riskanalysen tyvärr visat att inte all befintlig 
bebyggelse ligger inom områden med godtagbar risknivå. Vidare att begreppet 
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nyexploatering betyder såväl tillkommande enstaka bygg- och anläggningsobjekt 
som detaljplaneläggning av mark- och vattenområden som ännu inte exploaterats. 
Med kontroll menas både förebyggande tillsyn och ansvaret för att förebyggande 
åtgärder kommer till stånd. 

Som framgår av bl.a. sid. 8 är skredriskanalysen endast giltig i detta projekt. Re
dovisade skredrisknivåer gäller således för det kunskapsunderlag som funnits till
gängligt i projektet. Rekommendationerna nedan innebär ofta att ny kunskap skall 
inhämtas genom ytterligare utredningar. I dessa fall kan de nya resultaten inte di
rekt jämföras med här redovisade skredrisknivåer. De nya utredningarna skall 
därför utföras och tolkas enl. Skredkommissionens "Anvisningar för släntstabili
tetsutredningar", vilka utges hösten 199 5. Beräknade säkerheter mot skred skall 
därvid uppfylla kraven i dessa anvisningar, vilka också tar hänsyn till konsekven
serna av skred. 

Område med 
GODTAGBAR RISKNIV Å 
- samhällsutveckling med vissa förbehåll 

• Befintlig bebyggelse och verksamhet 

Befintliga byggnader och anläggningar kan vara kvar utan åtgärder. För byggna
der och anläggningar inom en 100 m bred zon närmast älven krävs dock särskild 
kontroll. 

• Nyexploatering 

Möjligheter finns till förändring och bebyggelseutveckling. Med undantag av en 
100-meters zon närmast älven kan området utnyttjas tämligen fritt. Förändringar i 
markanvändningen får dock inte innebära att skredrisknivån ökar genom för
skjutning till osäker eller ej godtagbar risknivå. Detta betyder i sin tur att markin
greppens inverkan på såväl stabilitets- som konsekvensklass måste bli föremål för 
en geoteknisk bedömning. 

• Kontroll 

För befintliga byggnader och anläggningar inom en 100 m bred zon närmast älven 
finns behov av att kontrollera undervattensslänten. Kontrollen avser att bekräfta 
att stabiliteten inte har försämrats genom förändringar av bottenprofilen på grund 
av vattnets rörelser. Kontrollen utförs med regelbundna intervall, förslagsvis vart 
femte år. 

Vid nyexploatering inom 100-meters zonen kontrolleras bottenprofilen på under
vattensslänten i samband med planering och projektering. 

För nyexploatering inom hela området görs kontrollen av eventuell ändring av 
stabilitets- och konsekvenklasser i samband med planering eller projektering. 
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D Område med 
OSÄKER RISKNIVÅ 
- alltid utredningsbehov 

• Befintlig bebyggelse och verksamhet 

Befintliga byggnader och anläggningar kan bibehållas under förutsättning att ut
redning finns som visar att risknivån är godtagbar. Finns ingen sådan geoteknisk 
utredning bör den genomföras för att klarlägga rådande säkerhet enl. ovan nämnda 
anvisningar. Visar den lägre säkerhet än rekommenderad bör förebyggande åtgär
der vidtagas. 

För byggnader och anläggningar inom 100 m bred zon närmast älven krävs sär
skild kontroll. 

• Nyexploatering 

All förändring i mark- och vattenanvändningen, dvs även ingrepp i vattenområ
den, måste föregås av geoteknisk utredning av stabilitetsförhållandena som an
tingen visar att säkerheten är godtagbar eller vilka åtgärder som behövs för att 
uppnå rekommenderad säkerhet för den föreslagna förändringen. Erforderliga åt
gärder skall genomföras före eller i samband med exploateringen. 

• Kontroll 

För befintliga byggnader och anläggningar inom en 100 m bred zon närmast älven 
tillkommer behovet av att kontrollera undervattensslänten så att dess stabilitet inte 
har försämrats. Kontrollen utförs med regelbundna intervall, förslagsvis vart femte 
år. 

Vid nyexploatering inom 100-meters zonen kontrolleras bottenprofilen på under
vattensslänten i samband med planering och projektering. 

För all mark kontrolleras att markarbeten som fyllning, schaktning och pålning 
inte ökar risknivån. 

Område med 
EJ GODTAGBAR RISKNIVÅ 

förebyggande åtgärder fordras 

• Befintlig bebyggelse och verksamhet 

För befintlig bebyggelse måste detaljerade stabilitetsutredningar utföras med syfte 
att ge svar på vilka åtgärder som fordras för att uppnå rekommenderad säkerhet, 
exempelvis genom förstärkningar eller avveckling av verksamhet. Utredningen 
och åtgärderna bör genomföras utan onödigt dröjsmål. 
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• Nyexploatering 

Ingen exploatering kan tillåtas förrän förstärkningsåtgärder och/eller åtgärder för 
att minska konsekvensen har gjorts till en nivå som garanterar rekommenderad sä
kerhet enl. ovan nämnda anvisningar även efter förändringen. 

• Kontroll 

Så länge inga förstärkningsåtgärder utförs måste områdena kontinuerligt kontrolle
ras genom besiktningar, rörelsemätningar och liknande. Konstateras rörelser eller 
andra förhållanden som pekar på omedelbar fara kan räddningstjänstingripande bli 
aktuellt. 

Kartor med skredrisk.nivåer i färg 

Till slutrapporten hör som särskild del kartor S1-S7 med de beskrivna skredriskni
våerna inlagda som färgade zoner. Ur kartbilden kan avläsas risknivåerna för nu
varande förhållanden, och färgerna med därtill knutna rekommendationer ger an
visningar om vilka skredriskhänsyn som fordras för befintlig och planerad mark
användning. 

Slutsatser gällande användning av mark 

Mark med godtagbar risknivå som ligger mer än 100 m öster om älven kan såle
des användas ganska fritt för samhällsbyggnad. Risknivåkartorna visar att denna 
mark utgör den övervägande arealen av undersökningsområdet. En intressant och 
viktig fråga är hur man på samhälleligt bästa sätt skall utnyttja det stabilitetskapi
tal som denna mark utgör för den framtida bebyggelseutvecklingen. Projektet in
nefattar ej att ta ställning i frågan. 

På markområden med osäker risk.nivå krävs för nyexploatering alltid ytterligare 
utredning eller bedömning som visar att det går att uppnå godtagbar säkerhet för 
exploateringsföretaget. Om nya byggnader och anläggningar överhuvud taget skall 
tillåtas på mark med icke godtagbar risk.nivå fordras åtgärder för att höja säker
heten till rekommenderad storlek enl. tidigare nämnda anvisningar. 

Ledningsgruppen är av den uppfattningen att det vilar på de kommunala förtroen
demännen att fatta de avgörande besluten om markanvändningen. I en situation 
som denna, då även stora trygghetsvärden hos medborgarna står på spel, är det av 
särskild vikt att en god avvägning görs mellan enskilda och allmänna intressen, 
särskilt då säkerhetsintressen. Både skredriskerna (säkerhet) och utbyggnaden av 
väg 45 och Oslo/Vänernbanan (kommunikationer) är allmänintressen av riksdigni
tet, där även staten skall ha inflytande på markanvändningsbesluten för att intres
sena skall tillgodoses. 
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Slutsatser gällande användningen av Göta älvs vattenområde 

För älvens vattenområde har projektet av ekonomiska skäl inte kunnat drivas så 
långt som varit önskvärt. Det är främst tillräcklig kännedom om utseendet på bot
tenprofilen tvärs älven som saknas. 

Tidigare har påtalats undervattenssläntens betydelse för stabilitetsförhållandena 
såväl i älven som för strandområdena. Släntlutningen och den s. k. hyllans bredd 
är därvid avgörande. Dessa förhållanden är dolda under vattenspegeln och kan 
därför inte observeras utan svårighet. Tillförlitliga uppgifter finns endast i de 21 
lodade sektionerna. 

Undervattensslänten förutsättes förändras av erosionsprocesserna i älven, vilka i 
sin tur är beroende av den naturliga vattenströmningen och fartygstrafiken. Det 
finns inga säkra uppgifter på vilka faktorer som har störst betydelse. Här finns 
alltså en osäkerhet om den framtida, långsiktiga utvecklingen hos undervattens
slänten. Förhållandena i älven fordrar därför särskild uppmärksamhet. 

Längs båda stränderna finns idag 90 km erosionsskydd utlagt. Skyddet gör stor 
nytta i strandlinjen, dvs där vattenytan träffar strandkanten. Från skredrisksyn
punkt är det sannolikt mer angeläget att skydda undervattensslänten närmast farle
den. 

Göta älv utnyttjas kommersiellt för sjöfart, elproduktion, som vattentäkt och reci
pient. Därtill kommer givetvis användningen av älven för fritidsfiske, båtsport och 
annan turism. Någon annorlunda verksamhet är knappast att vänta sig i framtiden 
om vi undantar sjöfarten, vars intensitet kan ändras. Formen på fartygsskroven och 
användning av bogpropellrar och vattenjet vid anlöpning av och utläggning från 
kaj kan också ge andra strömningsrörelser i vattnet. 

Om verksamheten i Göta älv anser ledningsgruppen att det finns starka skäl till 
försiktighet med fartygshastigheten och skärpt uppmärksamhet på konsekvenserna 
av fartygsrörelserna. Begränsning av hastigheten kan punktvis bli nödvändig. Vi
dare är det av största vikt att få ytterligare kunskap om skredriskerna i dalgången 
genom att klarlägga undervattenssläntens utseende och hålla dess förändring under 
fortlöpande kontroll. 

Ledningsgruppen vill också understryka det förhållandet att Göta älv/Trollhätte 
kanal inom utredningsområdet är av riksintresse för sjöfart, naturvård, friluftsliv 
och fiske. Man kan vänta att den i sin helhet snart också förklaras riksintressant 
som dricksvattentäkt. Allt detta ger en särskild karaktär åt synen på vattenan
vändningen och en särskild tyngd åt allmänintressena. 
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E. FÖRANKRING AV REKOMMENDATIONERNA 

Den nya kunskap som skredriskanalysen givit har sammanpressats till de rekom
mendationer som redovisas i föregående kapitel. De skall som tidigare påpekats 
ses som ett informellt planeringsunderlag för huvudsakligen översiktlig, fysisk 
samhällsplanering. Att rekommendationerna verkligen efterföljs är mycket viktigt. 
Detta kräver respekt för den fysiska planprocess som PBL ger uttryck för. 

Figur 6 visar schematiskt hur rekommendationerna är tänkta att föras in och följas 
upp i PBL-processen. Den visar också de roller stat och kommun har i denna. I 
följande text förklaras och kommenteras figuren/processen närmare. 

ÖP Kommunen avgör genom fullmäktige och styrelse när en översiktsplan, ÖP, eller 
en fördjupning av denna, FÖP, skall upprättas eller förnyas. Staten, här i form av 
länsstyrelse, skall mot bakgrund av sin skyldighet enligt PBL, NRL och annat 
ställa krav på att hälsa och säkerhet tillgodoses i den fysiska planläggningen. SGI 
skall som statlig myndighet i detta sammanhang verka för hög skredsäkerhet hos 
såväl befintliga som tillkommande byggnader och anläggningar. En uppgift som i 
praktiken innebär ett övervakningsansvar. Sedan PBL:s inträde år 1987 är SGI 
obligatorisk samrådspartner i länsstyrelsens arbete med planärenden. 

En ÖP röner allsidig politisk behandling inom kommunen och ett kommunomfat
tande offentlighetsförfarande. Detta garanterar bred och värdefull information om 
och demokratisk påverkan av det som hör skredsäker planering till. ÖP:n blir dock 
inte juridiskt bindande, endast vägledande för efterföljande planering och beslut 
om förändringar i mark- och vattenanvändningen. 

Med ÖP vinns den långsiktigt skredförebyggande effekt som eftersträvas. En 
samordning av de kommunala översiktsplanerna i älvdalen är också önskvärd vad 
beträffar hänsyn till skredrisker. Detta är fullt möjligt genom utvidgad analys och 
gemensamt planeringsunderlag. Analysmetoden är vald så att den skall kunna vara 
giltig för hela älvdalen. Det kan dock ta lång tid innan en första ÖP med kraftfulla 
säkerhetsintentioner på basis av rekommendationerna ligger klar. 

OB Till ÖP kan knytas områdesbestämmelser, OB. Det är ett mycket sällan använt 
planinstitut, avsett att för begränsade områden ge ÖP en bindande verkan. PBL 
och dess förarbeten och tillämpningshandbok anger inte tydligt att OB kan använ
das just i skredförebyggande syfte, men väl för att reglera mark- och vattenan
vändning utifrån andra hot mot hälsa och säkerhet. OB kräver samma formella 
hantering som beskrivs för detaljplan men ett betydligt enklare kartunderlag, se 
nedan. 

DP Detaljplan, DP, skall liksom OB normalt följa ÖP:s intentioner. Beslut om att 
upprätta DP fattas också av kommunen, vanligtvis på styrelsenivå. Tillhörande, 
obligatoriska planbestämmelser kan göras mycket detaljrika vad beträffar åtgärder 
för att minska skredrisker. 
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Att göra helt nya DP med inbyggda skredhänsyn medför inga extraordinära 
problem. Svårigheterna ligger i att ändra befintliga DP som saknar stabilitetsbe
stämmelser och andra skredhänsyn som svarar mot rekommendationerna. Man bör 
dock många gånger kunna använda sig av den nya, enkla metoden att göra änd
ringar i DP genom tillägg till den befintliga planen. 

DP blir med sina bestämmelser juridiskt bindande efter samråd, utställning och 
antagande av fullmäktige eller ibland delegerad nämnd. Tid och möjlighet skall 
också finnas för överklagande samt länsstyrelsens godkännande och intygande om 
laga kraft. Alternativet till det senare är att antagandebeslutet hävs. Det här är en 
procedur som får skredrisktänkandet att väl tränga igenom i det område DP omfat
tar. 

Det bör påminnas om att de översiktliga rekommendationerna i denna rapport na
turligt nog oftast ger otillräckliga besked om de närmare hänsyn till skredrisker 
som måste tas på detaljerad planeringsnivå. Situationen kräver då att ytterligare 
kunskaper genom fördjupade skredriskundersökningar måste inhämtas. DP räknas 
numera närmast som en plan i genomförandeskedet. Om den inte styrs av en ÖP 
med skredsäker utbyggnadsinriktning är det risk för att den inte får den långsiktigt 
förebyggande innebörd som är önskvärd. 

LOV Beslut om bygglov, marklov och rivningslov inom en DP, och för den del även 
inom område med OB, skall strikt följa respektive instituts bestämmelser. Vid 
prövning av lov utanför DP eller OB tolkas gjorda skredhänsyn i ÖP och vägs mot 
andra intressen. Rekommendationerna i denna rapport är naturligtvis än mindre 
anspassade att ge färdiga skredriskminimerande detaljråd i ett påbörjat bygg- och 
anläggningsskede än vid upprättande av DP. 

Ett sista tillfälle till uppföljning av rekommendationerna ligger i kommu
nens/byggansvarig nämnds granskning av ansökningar om lov. En osäkerhet lig
ger i att inte alla bygg- och anläggningsarbeten kräver lov. Med den bygganmälan 
till den byggansvariga nämnden som alltid kommer att lämnas av beställaren till 
arbetet (byggherren) kan man dock hoppas att ingen skredfarlig markförändring 
vidtas utan att en kvalificerad säkerhetskontroll kan göras i tid. 

Byggnadsnämnden i Ale och Göteborgs kommuner har sedan år 1968 genom sär
skilda anvisningar utfärdade av länsstyrelserna i Älvsborgs samt Göteborgs och 
Bohus län ålagts skärpt uppmärksamhet på stabilitetsförhållandena i Göta älvda
len. I anvisningarna sägs också att då "minsta tveksamhet kan råda beträffande 
grundförhållandena" bör yttrande inhämtas från SGI. Anvisningarna komplettera
des år 1975 i fråga om handläggningsordningen. Kontrollen utförs alltjämt och på 
så sätt att planförslag och ansökningar om lov inom på karta avgränsade zoner 
översänds till SGI för utlåtande innan något kommunalt beslut fattas. 

* * * 

Ledningsgruppens uppfattning om hur rekommendationerna bäst skall förankras i 
PBL:s plansystem är följande. 



22 

För att de så snart som möjligt skall få sin styrande verkan i det långsiktiga pla
neringsperspektivet föreslås kommunen utan dröjsmål starta arbetet på nästa ver
sion av ÖP, alternativt upprätta en FÖP för det skredriskanalyserade området med 
väl formulerade hänsyn till skred. Möjligheten att foga OB för skredsäkerhet till 
ÖP bör övervägas och undersökas. 

För att följa upp och ge omedelbar verkan åt rekommendationerna i dagens bygg
och anläggningsverksamhet skall 1968 och 1975 års anvisningar i princip bibehål
las. De måste dock anpassas till de skredrisknivåer med tillhörande kartor och re
kommendationer som är ett resultat av detta projekt. Anvisningarna bör omfatta 
alla slag av lov- och planärenden och därigenom ingå som ett led i SGI:s över
vakningsansvar för Göta älvdalen. 

Det kan nämnas att som alternativ till anvisningarna innehåller PBL en möjlighet 
att låta överpröva kommunalt lovbeslut i länsstyrelsen. Enligt 12 kap. 4 § kan 
länsstyrelsen förordna att beslut om lov och förhandsbesked som berör bl.a. hälsa 
och säkerhet skall sändas till länsstyrelsen. Denna granskar och samråder med SGI 
även i sådana fall för att bedöma om exploateringen är lämplig eller ej från 
skredrisksynpunkt. Vid olämplig exploatering kan länsstyrelsen häva lovbeslutet. 

ANNAT I den mån rekommendationerna för skredsäkerhet innebär att bebyggelse och 
andra förändringar på mark och i vatten skall undvikas, kan draghjälp mot detta 
mål fås även av annan lagstiftning än PBL. Redan strandskyddet enligt naturvårds
lagen (NVL) verkar starkt återhållande på älvstrandens exploatering. För utbygg
nad av väg och järnväg i området finns särskild lagstiftning eller särskilda direktiv 
och beslut. Lag finns också som styr inrättande, utvidgning och avlysning av all
män farled. Kommunikationsverken har som egna myndigheter fulla ansvaret för 
att utbyggnaderna sker på ett sådant sätt att skredriskerna inte ökar i utbyggnads
området. Detta även om utbyggnaden inte föregås av formell planläggning eller 
bygglovprövning enligt PBL med krav på skredriskhänsyn. Inflytande på skred
säkerheten från SGI, länsstyrelse och kommun sker då på andra vägar än genom 
PBL:s regelsystem. 

Som gemensam grundnorm för skredrisktänkandet finns då rekommendationerna i 
detta projekt. Om dessa har ledningsgruppen, dvs även de statliga trafikverken, 
kommit överens. Avsikten är att rekommendationerna på detta informella sätt så 
att säga inifrån skall stämma samman kunskaperna om skredsäkerheten och skapa 
helhetssyn på den vid projektering och utbyggnad av de stora lederna. 

Mycket av den särskilda lagstiftning som finns till stöd för utbyggnad av de in
frastrukturella lederna, och som endast antytts ovan, ligger under det s.k. NRL
paraplyet. Det betyder att förslag till utbyggnaderna kan komma att prövas enligt 
NRL. Vid en eventuell sådan central prövning torde rekommendationerna vara det 
i dag mest omfattande underlag som står till buds för en bedömning av säkerhet 
mot skred i kombination med miljöpåverkan av skred. 
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Bilaga 2 
BESKRIVNING AV KONSEKVENSKLASSER 

Konsekvensklass 1. Lindriga skador 

Undervattensslänt och obebyggt strandområde berörs. 
Skador i vattenområdet: 

Tillfälligt stopp i sjöfarten genom att älvfåran helt eller delvis kan täppas 
igen till följd av skred utan att skador uppkommer på byggnader eller 
anläggningar på land. Störningar i Göteborgs vattenförsörjning. Eventuellt 
påverkas kraftproduktionen genom krav på mindre tappning. 

Skador på land: 
Ett stycke mark försvinner. 

Jämförbart exempel: 
Skredet i Agnes berg. 

Konsekvensklass 2. Stora skador 

Större vatten- och landområde påverkat. 
Skador i vattenområdet: 

Farleden igentäppt, ca en månads stopp i sjöfarten. Störningar i Göteborgs 
vattenförsörjning (utrasad mark delvis förorenad). Kraftproduktionen får 
minskas tillfälligt i avvaktan på möjligheter att dirigera vattnet lämplig väg 
(annars risk för översvämning). 

Skador på land: 
Avbrott i järnvägs- och vägtrafiken under ca två månader, tills 
provisoriska förbifarter ordnats. 
Eller: 
En till två industribyggnader raserade. Ett par omkomna och några 
skadade personer. 

Jämförbart exempel: 
Lämpligt exempel saknas, men omfattningen motsvarar ett något 
större Agnesbergsskred. 
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Konsekvensklass 3. Mycket stora skador 

Stort vatten- och landområde påverkat. 
Skador i vattenområdet: 

Farleden igentäppt, ca två månaders stopp i sjöfarten. Förorenad mark ut i 
älven, allvarliga störningar i Göteborgs vattenförsörjning. Kraftproduk
tionen måste strypas för att undvika översvämning tills ny älvfåra öppnats. 

Skador på land: 
En till två industribyggnader raserade. Några omkomna och flera skadade 
personer. Både järnväg och väg 45 dras med i skredet och förbindelserna 
bryts under ca sex månader i avvaktan på provisoriska passager genom 
skredområdet. 

Jämförbart exempel: 
Liknar skredet i Göta med avseende på person- och byggnadsskador, men 
ej när det gäller volymen utskridna massor. 

Konsekvensklass 4. Katasrofala skador 

Mycket stort vatten- och landområde påverkat. 
Skador i vattenområdet: 

Älven helt igentäppt (som vid Surte och Göta). Långvarigt avbrott i sjöfart 
och kraftproduktion. Om skredet går inom EkaNobels område blir älven 
förorenad med miljöfarliga ämnen och Göteborgs vattenintag får stängas 
tills föroreningar och grumling avtagit till godtagbar nivå. Stoppad 
kraftproduktion tills ny, provisorisk ränna tagits upp. 

Skador på land: 
Bostads- och industribebyggelse dras med i skredet (många byggnader). 
Många omkomna och skadade.Stor materiell förödelse.Järnväg och väg 45 
samt lokalvägar dras med i skredet, långvariga avbrott i trafiken. Om 
skredet drabbar EkaNobels område finns risk för klorgasutsläpp som hotar 
boende i närliggande områden. Dessutom måste stora mängder 
kontaminerade massor tas omhand. 

Jämförbart exempel: 
Tuveskredet när det gäller omkomna, skadade och materiell förstörelse. 
Surte- och Götaskreden med avseende på mängden jordmassor och älvfårans 
igentäppning. 
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Bakgrund till projektet 

År 1990 tog Statens geotekniska institut och Länsstyrelsen i Älvsborgs län initiativet till 
projekt Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen. Bakgrunden till 
detta var att i den allt mer urbaniserade dalgången åstadkomma bättre kunskaper om de 
risker för lerskred som finns där. 

Det primära och praktiska målet för arbetet är att identifiera områden med olika grader 
av skredrisk och därmed långsiktigt genom strategiska val av markanvändning i fysisk 
översiktsplanering kunna förebygga allvarliga skredolyckor. Det bör poängteras att 
arbetet bedrivs på en övergripande nivå. 

Förutom säkerhetsansvaret hos de båda myndigheterna finns hos länsstyrelserna i både 
Älvborgs och Göteborgs och Bohus län intresset att verka för att kapacitet och standard 
på de regionala kommunikationslederna för väg-, järnvägs- och sjötransporter i älvdalen 
säkerställs och förbättras. Detta mål ligger väl i linje med de västsvenska länsstyrelsernas 
gemensamma arbete för utveckling och god miljö. 

Av praktiska och ekonomiska skäl har projektet begränsats till sträckan på älvens östsida 
mellan Lärjeholm i Göteborgs kommun till Alvhem i Ale kommun, dvs till södra delen av 
den mest bebyggda delen av Göta älvs dalgång. Avsikten är att återstående skredkänsliga 
partier av dalen där utbyggnad planeras ( östra älvsidan inom Lilla Edets kommun) snabbt 
skall bli föremål för en motsvarande utredning. 

Projektet bedrivs och finansieras av de offentliga organ som har bedömts ha mest 
inflytande på mark- och vattenanvädningen i dalen, nämligen Ale kommun, Göteborgs 
kommun, Kommunalförbundet GöteborgsRegionen, Vägverkets, Banverkets och 
Sjöfartsverkets västra regionorganisationer, Statens geotekniska institut samt 
länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvborgs län 
står som huvudman för projektet. 

En nyhet värd att nämnas även här är uppbyggnaden av analysmetoden. De redovisade 
risknivåerna består av två riskfaktorer: dels sannolikheten för skred, dels konsekvensen 
av skred. Den aktuella risknivån uttrycks med ett talpar. Överföring av denna 
sifferkombination till rekommendationer för ett så långt det är möjligt skredsäkert och 
skadefritt samhällsbyggande har aldrig tidigare prövats. 

Kommande slutrapport 

Projekt Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göra älvdalen kan delas upp i två 
delar. En del består av den geotekniska skredriskanalysen och en del utgör, på basis av 
analysresultatet, ett besluts- och planeringsunderlag. Riskanalysen har nyss blivit färdig. 
Den har utförts som konsultuppdrag av Statens geotekniska institut och presenteras i 
form av en huvudrapport och åtta teknikbilagor. 

Arbete med slutrapporten pågår och det utförs av projektets ledningsgrupp. Den 
rapporten vänder sig främst till de förtroendemän och andra icke-geotekniska experter 
som deltar i planerings- och byggprocessen. Den skall i huvudsak visa på möjligheter och 
begränsningar vid planering av markanvändningen med hänsyn till skredrisker. 
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Som ett väsentligt moment i slutrapporten skall ledningsgruppen i viktiga frågor 
formulera sig i gemensamma slutsatser. 

I slutrapporten kommer de geografiskt avgränsade zoner med olika risknivåer som 
analysen givit att knytas till naturresurslagens och plan- och bygglagens regler för hälsa 
och säkerhet samt i viss mån till riksintresset kommunikationer. Det sker genom att 
områdesvisa rekommendationer med hänsyn till skredrisker utformas för planering och 
exploatering av mark och vatten. 

Ledningsgruppen har inför utställningen av lokaliseringsutredningens förslag till 
sträckningar av riksväg 45 och Norge/Vänernbanan prioriterat och med detta 
sammandrag lyft ut den del av den kommande slutrapporten som handlar om 
skredriskhänsyn vid utbyggnad av dessa leder i dalgången. 

Slutsatser gällande riksväg 45 och NorgeNänernbanan i dalgången 

Riskanalysen visar som huvudresultat att skyddsbehovet är störst och delvis omedelbart i 
vissa strandpartier närmast älven. Analysen indikerar dock även möjligheten att bygga ut 
nuvarande leder till motorväg respektive dubbelspårig järnväg efter genomförande av 
nödvändiga förstärkningsåtgärder på en rad platser utmed kommunikationsstråket. 

Ledningsgruppens gemensamma uppfattning är att resultatet av skredriskanalysen från 
övergripande planeringssynpunkt inte hindrar en fortsatt och fördjupad planering av väg
och järnvägsutbyggnad i älvdalen. Behov och omfattning av fördjupat kunskapsunderlag 
får närmare bedömas och diskuteras under remisskedet av lokaliseringsutredningen. 

I analysdelens huvudrapport har sex stabilitetssvaga avsnitt angivits. Av dessa bör 
framförallt förhållandena inom Agnesbergs- och Surteområdena samt även områdena 
invid båthamnen i Älvängen och Älvängens industriområde beaktas vid den kommande 
projekteringen av väg och järnväg. 
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Återblick 

Projekt Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen har 
genomförts och bekostats av Ale och Göteborgs kommuner, Göteborgs
regionens kommunalförbund, Vägverkets och Banverkets västra region
organisationer, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och 
länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län. Ur dessa 
offentliga organ har projektets lednings- och arbetsgrupper hämtats. 
Administrativ huvudman för projektet har varit Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 

Efter slutfört projektarbete kan bl.a. konstateras att den valda intressentgrup
pen med både helhets- och samsyn möjliggjort ett ingående studium av 
skredrisksituationen i södra älvdalen. Utgångspunkten har varit befintliga, 
beräkningsbara och bedömda förhållanden. Typiskt är att vissa förhållanden 
ändras med tiden, en del långsamt, andra snabbt och oväntat. 

En ständigt återkommande fråga under arbetet har varit vem som bär ansvaret 
för de olika skredförebyggande åtgärder som rekommenderats. Ansvars
frågorna låg emellertid utanför projektets ram att behandla. Huvudavsikten 
med detta dokument är att belysa dessa frågor. 

Övergripande och fortlöpande tillsyn 

För att få fortlöpande överblick och kontroll av dalgångens skredriskutveckling 
i stort föreslår ledningsgruppen att det utöver i projektet rekommenderade 
åtgärder bildas en permanent övervakningsgrupp - gärna med tillsyns
befogenheter - för förebyggande av skred i Göta älvs dalgång. Gruppen bör 
enligt vår mening ha samma institutionella sammansättning som projektets 
intressentgrupp. Med tanke på de konsekvenser av skred på landets 
elkraftsproduktion som projektet lagt i dagen, är det lämpligt att även Vattenfall 
AB ingår i tillsynsgruppen. 

Årligen görs i Sjöfartsverkets regi och med SGI och Vattenfall AB som 
medarrangörer en inspektionsresa med båt på Göta älv. Syftet med denna 
resa är att följa utvecklingen hos såväl pågående verksamheter i och utmed 
älven som erosion och andra naturliga förändringar och, om så behövs, 
komma till beslut om skyddsåtgärder. Denna resa anser vi kunna utökas till ett 
allsidigt skredriskseminarium för älvdalen med den grupp som föreslås ovan. 
SG I med sitt redan existerande övervakningsansvar i älvdalen bör enligt vår 
mening vara rätt huvudman för en sådan tillsynsgrupp. 

Åtgärder med stöd av Plan- och bygglagen och Naturresurslagen 

De skredförebyggande åtgärder som anges i projektets rekommendationer 
för nyexploatering är vad man kan kalla planeringsåtgärder. Rekommenda
tionerna är enligt en av grundtankarna i projektet avsedda att tillämpas vid 
översiktlig fysisk planering. Men de är användbara även vid upprättande av 
detaljplaner och prövning av lov för byggande och annat. Med undantag för 
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den spontana åtgärden att undvika exploatering på skredbenägen mark 
blir de rekommenderade åtgärderna därför genomgående av utrednings
karaktär. Med PBL-proceduren leds åtgärds- och ansvarsfrågorna för en i 
görligaste mån riskfri samhällsutbyggnad med avseende på skred in i en 
etablerad ordning. 

Vid närmare val av markanvändning och byggnadsutformning i det under
sökta området vilar det således i vanlig ordning på de plan- och byggan
svariga organen i kommunen att utverka nödvändiga handlingar för en 
tillfredsställande bedömning av den föreslagna exploateringen. Det vill här 
säga att kontroll av eventuell ändring i riskklass skall göras samt för de 
områden som angetts ha osäker eller ej godtagbar risknivå även geoteknisk 
utredning av säkerheten mot skred med i förekommande fall förslag till 
stabilitetshöjande åtgärder. Utredningsmaterialet knyts på brukligt sätt till de 
plan- eller lovhandlingar som senare kommer att ligga till grund för beslut. 

Såväl utredningskostnaderna som kostnaderna för de risksänkande, konkreta 
åtgärder utredningarna kan leda till bestrids normalt av byggherren eller 
exploatören. Om ansvarsförhållandena kring den extra kontroll av undervat
tensslänten utanför strandlinjen som är nödvändig att göra vid exploatering 
inom 100-meterszonen av mark invid älven: se nästa avsnitt. - Lednings
gruppen vill peka på att det krävs kvalificerad geoteknisk sakkunskap för det 
utredningsarbete som nämnts. 

Detaljplaner med återstående byggrätt och genomförandetid, vilka saknar 
aktuella bestämmelser avseende skredrisk, kan finnas inom hela 
utredningsområdet. En kvarstående fråga är hur önskad hänsyn till skredrisk 
där skall föras in för den tillkommande exploateringen på ett realistiskt sätt. 
Vår inställning är att skredriskfrågan med eventuella kompensationskrav som 
följd får tas upp från fall till fall mellan kommunen och byggherren vid 
lovprövningen. Formellt har kommunen annars möjlighet att besluta om 
anstånd under en tvåårsperiod för att under denna tid upprätta en ny 
detaljplan alternativt för att göra ändring i den gamla. De plankostnader det 
medför vilar i princip på kommunen. Har planens genomförandetid gått ut är 
kommunen naturligtvis i en starkare ställning vid motsvarande förhandling än 
då genomförandetid återstår. 

Införandet av en rad skredriskhänsyn i planinstitut och lovbeslut är således 
den metod vi valt för att på sikt minska riskerna för skred. Grunden till detta är 
att finna i samhällets ansvar för hälsa och säkerhet som det kommer till uttryck 
i NRL och PBL. Men metoden har sina brister. Ännu en kvarstående fråga är 
hur den politiskt önskade utvecklingen mot allt större befrielse från lov för 
byggande, markarbeten och rivning skall mötas på ett så obyråkratiskt sätt 
som möjligt för att inga luckor skall uppstå i säkerhetsarbetet. Boverket torde 
enligt vår uppfattning vara den instans som närmast bör rikta sin 
uppmärksamhet på denna ofullständighet och konflikt i lagstiftningen. 
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Åtgärder utan stöd i lagstiftning eller regler 

Rekommendationerna innehåller även åtgärder för vilka det är svårt att finna 
ett fast regelsystem att föra in dem i. Det gäller skredförebyggande åtgärder 
som kan vara nödvändiga för befintliga byggnader och verksamheter och 
det gäller vissa åtgärder för mer detaljerad markkontroll. Ansvarsfrågorna i 
samband med dem är ofta otydliga liksom gränsdragningen mellan dem. 

För befintliga byggnader och verksamheter som ligger på mark vars risknivå i 
projektet har klassificerats som osäker eller ej godtagbar innebär 
rekommendationerna att det alltid skall finnas en utredning som visar att 
skredrisknivån för dessa är godtagbar. Om utredningen visar högre risknivå -
eller om den saknas helt - skall detaljerade utredningar göras som visar 
faktiska åtgärder för riskminskning, kanske t.o.m. skyndsamt genomförda. För 
befintliga byggnader och anläggningar på en 100 meter bred strandzon 
utmed Göta älv krävs härutöver samma särskilda kontroll av 
undervattensslänten närmast stranden som vid nyexploatering. Se under 
"kontroll" nedan. 

För den här typen av utredningsåtgärder finner vi det naturligt att kommunen 
är initiativtagare. Som praxis har utvecklats tas initiativen oftast i samråd med 
SG I. Särskilt viktigt är detta i högriskområden. Enligt vår mening skulle en 
direktivrätt från SG I:s sida i den här situationen underlätta utredningarnas och 
riskminskningsåtgärdernas genomförande. - Alla utredningar även i detta 
sammanhang fordrar kvalificerad geoteknisk sakkunskap. 

Vidare anser vi att utredningskostnaderna bör fördelas i förhandling mellan 
fastighetsägare och kommun. Kostnaderna för eventuella förstärknings- eller 
konsekvensminskningsåtgärder som inte kan bestridas av de statliga åtgärds
medel som finns för ändamålet bör generellt bestridas av berörd fastighets
ägare. En principiell skillnad i utgångsläget i förhandlingar om kostnads
ansvaret torde vara om objektet ligger utanför eller inom en med hänsyn till 
skredrisk undermålig detaljplan och, då objektet ligger inom detaljplan, om 
dess genomförandetid har gått ut eller ej. 

Ett annat slag av rekommenderade åtgärder är detaljerad kontroll eller över
vakning av mark- och bottenförändringar vid mänskliga ingrepp. På land och 
för den del även i vatten handlar det om varsam massbalansering vid 
schaktning och fyllning samt om försiktighet vid pålning. Mycket viktig är 
kontrollen av markrörelser och sprickbildning, särskilt i högriskområden. 
Ansvaret för dessa kontrollåtgärder finner vi också naturligt höra hemma i 
kommunen. Kontrollarbetet bör som hittills ske i samråd med SGI. Vid 
markrörelser och sprickbildning är kontrollen inte bara en teknisk 
ansvarsf råga utan även en fråga för räddningstjänsten. 

För östra älvsidan rekommenderas att regelbundet återkommande eller sär
skilda kontroller görs av undervattenssläntens bottenprofil för att utröna om 
den förändras eller ej på grund av skred, erosion, sedimentation eller 
liknande. Initiativet till denna speciella kontrollåtgärd eller utredning bör som 
vi ser det även det tas av kommunen i samråd med SGI. Utvärderingen av 
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kontroll mätningarna bör göras av SG I med dess resurser. Kostnaden för 
mätningarna bör belasta nyttjarna av älven och marken närmast denna och 
kostnaderna för de praktiska åtgärder som kan bli en följd av kontrollen bör i 
varje enskilt fall bli föremål för förhandling mellan de parter som berörs i form 
av markinnehav i det aktuella området och nyttjande av älven. Vid befintlig 
bebyggelse torde även här fall uppstå där statliga åtgärdsmedel kan komma 
ifråga för praktiska skyddsåtgärder. 

I sammanhanget kan meddelas att vad rör erosionsskyddet så åligger det 
Sjöfartsverkat enligt vattendom 8/72 att inspektera och utföra underhållsåt
gärder. Genom avtal mellan Sjöfartsverket och Vattenfall AB regleras kostna
derna dem emellan. Sjöfartsverket budgeterar för närvarande 1 Mkr årligen 
för att vidmakthålla skyddet. 

Aktuellt arkiv med faktiska förändringar på mark och i vatten 

De redovisade skredrisknivåerna i projektets slutrapport utgår från dagens 
förhållanden. Förändringar i mark- och vattenanvändningen, exempelvis 
genom utbyggnad av bostads- eller industriområden eller anläggningar för 
infrastruktur, genom breddning av farleden eller erosionsprocesser i älven 
påverkar de nuvarande stabilitets- och konsekvensklasserna i större eller 
mindre utsträckning. Detta kan medföra ändring av skredrisknivåerna, varför 
ytterligare en åtgärd vid sidan av dem som rekommenderats i projektet är att 
a jour-hålla kartbilden över dessa. Den reviderade kartbilden bör snarast 
möjligt delges berörda intressenter och i övrigt vara lätt tillgänglig. 

Problemet bör kunna lösas med hjälp av ett geografiskt informationssystem, 
ett s.k. GIS-system. Förutsättningen är att kartbilden, de grundläggande 
stabilitets- och konsekvensklasserna samt villkoren för bildande av 
skredrisknivåer lagras digitalt i systemet. Förändringar som påverkar 
stabilitets- respektive konsekvensklasserna matas in i systemet, varefter 
bearbetningen till nya skredrisknivåer sker automatiskt. Resultaten kan 
presenteras och överföras antingen i digital form eller genom uppritade kartor 
i färg eller svartvitt. Det fordras också vissa rutiner för rapportering av 
förändringar och bedömning av deras inverkan samt för delgivning av resultat 
till berörda. 

Ledningsgruppen finner det naturligt att ansvaret för att hålla ett aktuellt 
geoarkiv bör ligga på SGI i Linköping. Länsstyrelserna och kommunerna bör 
därvid ha uppgiften att fånga och förmedla nödvändig datamängd till SGI. 
Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket bör vid förändringar som påverkar 
skredrisken rapportera direkt till SG I. 

Sammanfattning 

Ledningsgruppen för projekt Samhällsutveckling och skredriskanalys i södra 
Göta älvdalen har här redogjort för sin syn på ansvarsförhållandena kring de 
skredförebyggande åtgärder som rekommenderats i projektets slutrapport. I 
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detta dokument har därtill uppgetts några viktiga följdåtgärder för vilka 
gruppen även pekat på möjliga ansvarslösningar. Det centrala hos ansvars
frågorna är på vem eller vilka ansvaret vilar att ta initiativ till att åtgärderna 
genomförs respektive bekostas. 

Flertalet av ansvarsfrågorna går att knyta direkt till den etablerade lagstiftning 
som finns för planering av mark och vatten samt byggande. Detta gäller i 
första hand för de frågor som är förknippade med långsiktigt förebyggande 
åtgärder vid planerad, ny exploatering. Andra ansvarsfrågor saknar ofta tillhö
righet i ett fast regelsystem och kvarstår därför att lösa. 

Avslutningsvis följer ett något strukturerat sammandrag av de skredförebygg
ande åtgärder som ledningsgruppen särskilt vill lyfta fram på grund av deras 
oklara ansvarsförhållanden eller deras krav på administrativa förändringar. 

* Både allmänna och mer speciella behov finns av en förbättrad tillsyn och 
ett bättre signalsystem inom hela det skredbenägna området. Mer konkret 
formulerat behövs 
- Utökad årlig övervakning av samhällsutvecklingen och skredrisksituationen i 
hela Göta älvs dalgång. 
- Ytterligare detaljerad kontroll av markarbeten och spontan sprickbildning. 

* All befintlig exploatering ligger olyckligtvis inte på mark med tillräckligt låg 
skredrisk. Därför krävs åtgärder i form av utredningar för att klargöra 
förhållandena, det vill säga 
- Stabilitetskontroll av befintliga byggnader och anläggningar som är belägna 
på mark som klassificerats i de två högsta skredrisknivåerna och som saknar 
"godkänd" sådan kontrollutredning. 
- Återkommande kontrollmätning av eventuella förändringar i bottenprofilen 
hos den s.k. undervattensslänten. 

* Vissa luckor finns i lagstiftningen som medför att förutsättningarna för att 
uppnå önskad låg skredrisk försvagas. Till följd härav föreslås att följande 
lagtekniska procedurer införs som ändringar i PBL 
- Obligatorisk prövning av lov för byggande, markarbeten och rivning på 
områden med risk för naturolyckor. 
Samt ytterligare 
- Möjlighet till planföreläggande även med utgångspunkt från den statliga 
prövningsgrunden hälsa och säkerhet. 

* För att snabbt kunna få en heltäckande bild av hur skredrisksituationen 
förändras över tiden genom natur- och kulturpåverkan finns behov av en 
gemensam, geoteknisk kunskapsbas. Därför föreslås att man inrättar 
- Ett alltid aktuellt, datorbaserat arkiv för alla faktiska förändringar på mark 
och i vatten i de skredkänsliga delarna av Göta älvs dalgång. 

För ledningsgruppen 

Lars Holmen 
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