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GIS FÖR ÖVERSIKTLIG KARTERING AV
STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

1.

INLEDNING

1.1

Uppdrag

På uppdrag av Statens Räddningsverk (SRV) har Statens geotekniska institut (SGI) och
:rvIBTRIA, Karlstad, (ingår i Lantmäteriverket), utfört ett demonstrationsprojekt, i vilket Geo
grafiska Informationssystem (GIS) använts som hjälpmedel vid översiktlig stabilitetskartering.
Projektet har genomförts i två kommuner - Sollefteå och Lerum.

1.2

Syfte

Syftet med demonstrationsprojektet har varit att utveckla en GIS-baserad kartmodell för att
genomföra översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena enligt Etapp la i utredningsmodel
len enligt IVA Skredkommissionen.

1.3

Genomförande / organisation

Jan Fallsvik, SGI, har varit projektledare och strukturerat demonstrationsprojektet samt för
fattat denna rapport. Olle Björnsson, :rvIBTRIA/Lantmäteriverket, Karlstad, har formulerat
nödvändiga GIS-strukturer med GIS-verktyget ARC/INFO samt har lämnat underlag för delar
av denna rapport. LeifViberg, SGI, har utfört granskning av projektets tekniska innehåll.

1.4

Bakgrund

1.4.1 Karteringens utförande
SRV har på riksdagens uppdrag ansvaret för att stabilitetsförhållandena inventeras inom tätbe
byggda områden. Detta riksomfattande arbete utförs successivt och kommunvis. Som en första
del av detta arbete utförs översiktlig kartering. Metoden för denna kartering har utvecklats av
SGI i samråd med SRV samt berörda länsstyrelser och kommuner, SGI Varia 449, Fallsvik et
al (1996). Karteringsarbetet utförs av geotekniker och geologer vid olika organisationer och
företag på uppdrag av SRV.
Arbetet att utföra kartering av stabilitetsförhållandena utförs i tre etapper enligt IVA Skred
kommissionen:
•

Etapp 1 utgörs av översiktlig kartering med fältbesiktning samt överslagsberäkning av sta
bilitetsförhållandena med stöd av fältundersökning i särskilt utvalda sektioner. Arbetet
omfattar översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena för slänter innehållande jordlager
bestående av lera, silt och sand i bebyggda områden.
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Etapp 1 är indelad i två deletapper. Etapp la omfattar översiktlig kartering av jordförhål
landen och topografiska förhållanden. Syftet med Etapp la är att utifrånjordartsförhållan
den och topografiska förhållanden översiktligt avskilja markområden, som kan ha förutsätt
ningar för skred och ras i finjord, från områden, som saknar sådana förutsättningar. Vid
Etapp 1b utförs överslagsmässiga beräkningar och bedömningar av stabilitetsförhållandena
inom de områden, som vid Etapp la befunnits ha forutsättningar för skred och ras.
•

Etapp 2 omfattar detaljerad utredning av stabilitetsförhållandena eventuellt följd av fördju
pad utredning. Etapp 2 utförs för markområden, som har påträffats vid den översiktliga
karteringen i Etapp 1 och där stabilitetsförhållandena ej kunnat klarläggas vid över
slagsberäkning eller bedömts vara ej tillfredsställande.

•

Etapp 3 omfattar dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder för markområden som vid detaljundersökningen visat sig ej ha tillfredsställande stabilitet.

Karteringen i Etapp la har hittills utförts genom manuell inmätning och uppritning på kartor.
Sammanvägningen av de olika faktorerna, som bildar underlag för att bedöma stabilitetszon, är
i vissa stycken ett tidsödande och krävande arbete. Resultatets kvalitet är beroende av kartö
rens noggrannhet. Användning av datorteknik vid översiktlig stabilitetskartering kan eliminera
dessa nackdelar och tillföra nya möjligheter till utvärdering, precision och presentation.

1.4.2 Introduktion av GIS-system
På senare år har på datorteknik baserades k geografiska informationssystem (GIS) utvecklats.
Ett geografiskt informationssystem är ett hjälpmedel för insamling, bearbetning och redovis
ning av geografiska data. Detta verktyg kan användas vid översiktlig stabilitetskartering.
Den information, som utgör planeringsunderlag för plan- och byggprocessen, blir :framöver i
allt högre grad tillgänglig i digital form. Information som inte är digital kommer inte med sä
kerhet bli infogade i de digitala informationssystem, som därmed är under uppbyggnad. Risken
är att information som inte är tillgänglig i digital form - exempelvis manuellt framtagna kartor
över stabilitetsförhållanden - ges mindre vikt eller blir t o m bortglömda vid planarbete. Geo
tekniken utgör inte en isolerad del av samhällsplaneringsprocessen och i takt med att geogra
fiska informationssystem byggs ut för andra sektorer kan geotekniska databaser byggas upp
och läggas in i dessa system.

2

METODIK

2.1

Geografiska informationssystem (GIS)

Ett geografiskt informationssystem kan beskriva och analysera lägesbestämda objekts utbred
ning (distribution) samt deras förhållande till varandra (interaktion). Med hjälp av ett GIS-sys
tem kan man samla in, sammanställa, lagra, analysera och presentera lägesbundna data från oli
ka källor. Med hjälp av ett sådant system kan olika arbetsmoment i geotekniska utredningar
förenklas.
Ett geografiskt informationssystem (GIS) består av:
• Data
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• Utrustning (hårdvara)
• Program (mjukvara med analys, overlay, presentationsfunktioner mm)
• Kunskaper om data, hårdvara och mjukvara
Det framgår att inte enbart datorutrustning och programvara utgör GIS-systemet utan även de
människor (organisationen) som arbetar med systemet samt den lägesbestämda data som finns
tillgänglig (lagrat) i systemet utgör en del av GIS-systemet. Utan detta kan inte GIS-systemet
fungera.
Användning av GIS-system ger ytterligare fördelar genom att annan lägesbestämd information
kan samordnas med den geotekniska informationen. Analyser och beräkningar kan utföras in
om GIS-:systemet med den sammanlagda informationen som bas.

2.2

Princip för GIS-stödd stabilitetskartering

Översiktlig stabilitetskartering kräver i sin manuella form en stor arbetsinsats av användaren.
En stor del av denna arbetsinsats omfattar att med nivåkurvor och jordartsdata som bas utmed
de karterade slänterna konstruera bredden på stabilitetszonerna, se Bilaga A, d v s utföra be
räkningar med på basis av stora mängder av lägesbunden information. Detta arbete kan utföras
med hjälp av ett geografiskt informationssystem enligt följande schematiska arbetsgång:
-

En digital geoteknisk terrängmodell skapas med hjälp av digitala höjddata. De databaser
som bildar underlag för kartor är tillgängliga i digital form och kan bilda underlag för en
geoteknisk terrängmodell.

-

Geotekniker (i vissa fall i samråd med geolog) bedömerjordlagerförhållandena genom
tillgänglig jordartskarta, tolkning av flygbilder i stereo med enkel fältkontroll samt studier
av eventuellt tillgängligt äldre geotekniskt/geologiskt utredningsmaterial.

-

Med hjälp av GIS-systemets beräkningsalgoritmer för digitala terrängmodeller och de reg
ler för konstruktion av stabilitetszonernas bredd som beskrivits i Bilaga A konstrueras och
redovisas zonindelningen.

-

Resultaten samt eventuella mellanresultat redovisas - under arbetets gång på bildskärm och på ett lämpligt sätt på valfritt medium, exempelvis papper eller digitalt minne.

Resultaten från stabilitetskarteringen redovisas som digitala tematiska kartor. Varje stabilitets
zon markeras med färgmarkering. Denna information kan senare användas i kommunala GIS
system som underlag i den kommunala planeringsprocessen.

2.3

GIS för stabilitetsförhållanden - principiell arbetsgång

Processen vid användning av GIS som hjälpmedel vid översiktlig kartering av stabilitetsförhål
landen indelas i två faser - "tillverkningsfasen" respektive "användningsfasen". Processen be
skrivs översiktligt av Figur 1.
GIS-experter, geotekniker och geologer utformar tillsammans en datamodell av verkligheten,
som utgör grunden för databasutformningen. Geotekniker och geologer samlar in data och vär
derar dessa. Insamlade data lagras i en databas. Databasen kan sedan användas av planerare
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och projektörer för att i samråd med geotekniker värdera geotekniska förutsättningar för pla
nering och byggande.

TILLVERKARE

SAMLARIN
OCH

VÄRDERAR

DATAMODELL

DATA

PLANERARE
PROJEKTÖRER

ANVÄNDARE

Figur 1

GIS

GEOTEKNIKER

Översikt av processen vid användning av GIS som hjälpmedel vid översiktlig
kartering av stabilitetsförhållandena

Stabilitetskarteringen baseras på en kombination av de yttäckande faktorerna marklutning,
slänthöjd och jordart samt sporadiskt förekommande faktorer som borrpunkter, förekomst av
gamla skred och erosion, säkerhetsfaktorer beräknade vid utförda stabilitetsutredningar etc. De
markområden som karteras delas in i tre olika klasser - sk stabilitetszoner.
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Jordartsgränser och övrig information digitaliseras efter inventering av befintlig information
och geobildtolkning dvs flygbildstolkning och fältkontroll. Den översiktliga stabilitetskartan
:framställs genom att de olika bedömningsfaktorerna läggs in digitalt i olika "informations
skikt":
Skikt 1 Skikt 2 Skikt 3 Skikt 4 Skikt 5 Skikt 6 Skikt 7 -

Ekonomiska kartan eller annan detaljkarta
Marklutning beräknad från nivåkurvor alternativt från LMV:s höjddatabas
Jordarter från geologiska kartor, flygbildstolkning och fältkontroll
Befintliga skred och erosionssår samt aktiva raviner
Befintliga förstärkningsåtgärder
Beräknade säkerhetsfaktorer
Eventuella övriga faktorer av intresse (tex vegetationsförhållanden)

Genom s k overlayteknik kan de olika informationsskikten läggas ovanpå varandra för att på så
sätt konstruera stabilitetszonema. Arbetsgången framgår förenklat av schemat i Figur 2.

INVENTERING OCH KARTERING
Framtagning av underlagen till
skikten 1-7

J,
DIGITALISERING
Färdigställande av de olika
skikten (1-7) i digital form

-

J,
UPPBYGGNAD AV DATABAS I DATOR
Skapande av databaser
Etablering av samband (algoritmer)
mellan vissa faktorer

.J ,
PRELIMINÄR KARTA ÖVER FÖRUTSÅ TTNINGAR FÖR SKRED OCH RAS

Sammanvägning av skikten 1-3

1
SLUTLIG KARTA ÖVER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKRED OCH RAS
Sammanvägning av skikten 1-3
och skikten 4-7

J,
REDOVISNING

Utprovning av olika innehåll (teman)
och presentationsformer anpassade
olika kartanvåndares behov

Figur 2

2.4

Förenklat schema över arbetsgång vid utveckling av digitala
kartor över stabilitetsförhållandena

Stabilitetszoner

De områden som stabilitetskarteras utgörs av bebyggda områden där slänter förekommer i
lerjordar, siltjordar respektive sandjordar. Områdena indelas i tre stabilitetszoner benämnda
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Zon I, Zon II och Zon III. Avsikten med zonindelningen är att översiktligt beskriva förutsätt
ningarna för spontana ras och skred och därmed kunna beskriva utredningsbehovet och i viss
mån markanvändningen inom olika delområden. Zonindelningen utförs med utgångspunkt från
översiktligt bedömda jordartsförhållanden och topografiska förhållanden. En närmare beskriv
ning av stabilitetszoner redovisas i Bilaga A.

3

TILLÄMPNINGS-OCH PRAKTIKFALL

För att demonstrera metodiken har tillämpning gjorts i två försöksområden, se även Bilaga B.

3.1

Försöksområde - Sollefteå

Det karterade området utgörs av Sollefteå stadskärna, som genomflyts av Ångermanälven och
bl a Åsbäcken och Skedomsbäcken. Här finns de för norrländska älvdalar typiska markförhål
landena kännetecknade av siltområden med branta nipor och raviner, ofta i nära anslutning till
älven, med fortlöpande mindre eller större ras och skred.
Tillgänglig digital karta för området är Sollefteå kommuns detaljkarta. Denna saknar höjdkur
vor, men höjddata har erhållits genom digitalisering från ekonomiska kartan. De har inlagrats
som vektoriserade linjeobjekt.

3.2

Försöksområde - Lerum

Det karterade området utgörs av Lerums centrala delar, som genomflyts av Säveån och bl a
Lerån. Här finns de för västkusten typiska markförhållandena kännetecknade av lutande lerter
räng ofta i nära anslutning till vattendrag.
Tillgänglig digital karta för området är ekonomiska kartan, vars höjdkurvor har lagts in genom
digitalisering. De har inlagrats som vektoriserade linjeobjekt.

3.3

Använt GIS-verktyg

I detta projekt har använts Lantmäteriets system ARC/INFO som är utvecklat av Environmen
tal Systems Research Institute (ESRI) i Kalifornien. ARC/INFO använder en s k topologisk
modell för att beskriva lägesbestämda data. Detta innebär att informationen om kartelementens
inbördes lägen och förhållanden till varandra hela tiden upprätthålls. ARC/INFO baseras vidare
på ens k relationsdatabasmodell, vilket kort innebär att det är möjligt att relatera (knyta) attri
butdata ( egenskapsdata) av valfritt slag och/eller från tabeller till kartelementen.

3.4

Datamodell

För att beskriva och hantera den komplexa verkligheten måste GIS-system byggas upp med
hjälp av en förenklad modell, som delar upp informationen om "verkligheten" i logiska enheter
som benämns informationsskikt (eller vanligen bara "skikt"). Ett skikt innehåller objekt av en
eller fleras k klasser. Man lagrar tex vägar och järnvägar i ett skikt och sjöar och vattendrag i
ett annat.
Alla geografiska objekt lagras som tre primära typer-punkter, linjer eller ytor (polygoner).
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Förutom objektens geografiska lägen lagras även beskrivande information om objekten is k
attributtabeller. Den primära informationen vid stabilitetskartering är tolkad jordart och slänt
lutning. Ett skikt innehåller alltså information om både objekt med koordinater och beskrivande
information om dessa.
Attributfilerna innehåller även information om objektens topologi som beskriver det rumsliga
förhållandena mellan olika objekt.
Antag att man har ett markområde med lerjord. I GIS-systemet måste först en modell av mark
området skapas. I modellen representeras markområdet med tillhörande attributdata - exem
pelvis "jordarten är lera". Antag sedan att släntlutningen inom markområdet varierar väsent
ligt. Nu är vår modell av verkligheten inte giltig längre, ty markområdet kan ur geoteknisk syn
punkt inte längre betraktas som en enhet.
I ett GIS-system löses detta problem genom att lerområdet automatiskt delas upp i delobjekt
som beskriver respektive delområde. Dessa erhåller nya egna attributdata angivna i intervall - i
vårt fall lämpligen markytans lutningsförhållanden. De nya delområdena kommer att dels
överta de attributdata som gäller för den ursprungliga ytan (i detta fall: "jordarten är lera"),
dels kommer de även att tilldelas en ny egen egenskap (markytans lutning). Hur ett nytt "kom
binerat" informationsskik:t byggs upp :framgår av Figur 3.
Topologi innebär således att objektens inbördes lägen och förhållanden till varandra upprätt
hålls.
Uppbyggnaden av databasen för försöksområdena i denna utredning :framgår av kapitel 4.

3.5

Utfört arbete i ARC/INFO

3.5.1 Scanning av höjdkurvor och höjdsättning
Lantmäteriverkets digitala databas- Geografiska Sverigedata (GSD)- innehåller allt för gles
höjdinformation för att kunna användas som underlag för översiktlig kartering av stabilitetsför
hållanden. Den ekonomiska kartans nivåbild utgörs emellertid av nivåkurvor med 5 m ekvidi
stans och ger tillräckligt noggrann information. För att skapa en höjdatabank scannades därför
den gamla ekonomiska kartans nivåkurvor.
Lantmäteriverket, :METRIA, Karlstad, scannade och vektoriserade nivåkurvorna och leve
rerade dem i ARC/INFOs s k generateformat. Nivåkurvorna saknar höjdinformation men är
särkodade i 5 respektive 25 m kurvor. För att höjdsätta nivåkurvorna och GIS-anpassa höjdba
serna har en applikation i ARC/INFO använts, som tidigare utvecklats av :METRIA, och som
tilldelar varje scannad nivåkurva en höjdkoordinat.
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lsälvsmaterial

Lera

Sill

Skikt 1 - Information om jordförhållanden

Skikt 2 - Information om topografi (nivå
kurvor)

-

Skikt 3 - Information om yttvattenförhållanden,

"Kombinerat'' informationsskikt

strandlinjer, vattendrag och sjöar

I detta informationsskikt tilldelas varje ny
polygon attributen från de polygoner i
inforrnationsskikt 1, 2 och 3 ovan, som
den ytmässigt överlappas av.

Figur 3

Konstruktion av ett nytt "kombinerat" infonnationsskikt

3.5.2 Digital terrängmodell - uppbyggnad med hjälp av TIN
Nivåkurvorna med åsatt höjdkoordinat är grunddata som lagrades i ARC/INFO:s digitala ter
rängmodell TIN (Triangulated Irregular Network). Denna information har sedan använts som
ingångsdata för beräkning av lutningsförhållanden med hjälp av ARC/INFO:s TIN-modul. Re
sultatet har redovisats som en kartbild utvisande marklutningen indelad i intervall anpassade att
bilda lämpligt underlag för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena.
TIN bygger upp terrängmodellen med hjälp av ett stort antal triangelelement. För stabilitets
karteringen inlagrades kommandon baserade på jordarts- och lutningsförhållandena, som bil
dade underlag för indelningen av markområdet i stabilitetszoner anpassade till reglerna för sta
bilitetskartering enligt Bilaga A.

3.5.3 Sammanläggning av information
Tre olika digitala sk informationsskikt utgjorde underlag:
-

Flygbildstolkade jordförhållanden inlagrade som polygoner med angiven jordart

-

Nivåkurvorna (topografin) inlagrade som polygoner i TIN med höjdkoordinaten som attribut
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Vattendrag och sjöar inlagrade som vektoriserade linjeobjekt eller polygonytor (beroende
på vattendragets dignitet)

Med användning av ARC/INFOs sk overlay-funktioner skapades med dessa tre informations
skikt som underlag ett nytt informationsskikt-de olika stabilitetszonerna. Även detta nya in
formationsskikt beskrivs av polygoner med egenskaper (sk attribut) hämtade från de tre un
derlagsskikten. Med andra ord sammanlades de tre underlagsskiktens polygoner till nya po
lygoner som beskriver zonindelningen. Varje ny polygons attribut baseras på attributen från
underlagsskiktens polygoner - jordart, marknivå respektive vattenområde.

3.6

Demonstration av GIS-baserad stabilitetskartering

GIS-baserad stabilitetskartering kommer att underlätta samråd mellan geotekniker och andra
planerare. Avsikten är att geoteknikern ska arbeta successivt med GIS-verktyget. De flesta
mellan- och slutresultat presenteras för geoteknikern på bildskärmen. Endast de av geotekni
kern "godkända" slutresultaten som utgör en del av den geotekniska rapporten avses skrivas
ut på någon typ av plotter för presentation på pappersmedia.
I demonstrationssyfte har vi i denna rapport presenterat slutresultatet plottat på pappersmedia,
se Bilaga B (Sollefteå och Lerum).
Planerare använder redan och kommer framöver att i ökad utsträckning använda GIS-system
för olika ändamål i samhällsplaneringen. Resultaten från stabilitetskarteringen kan läggas in
som ett "informationsskikt" i dessa GIS-system utvisande stabilitetszonernas fördelning över
det karterade markområdet. Vid den fortsatta planeringsprocessen kan sedan detta informa
tionsskikt användas som underlag för vidare GIS-bearbetning på samma sätt som annan digital
(icke-geoteknisk) information i andra informationsskikt.

4

UPPBYGGNAD AV DATABASEN

4.1

Utgångsmaterial

Utgångsmaterial för datamodellen har varit digitaliserade inventerade geotekniska och geolo
giska data, en digitaliserad flygbildstolkad karta över jordförhållandena, Geografiska Sverige
Data (GSD), samt digitala kommunala plankartor och storskaliga registerkartor.
Inventerade geotekniska och geologiska data utgjordes av
Karta utvisande avgränsning av inventerat område, platser i terrängen som fältkontrolleras,
eventuella raviner (aktiva eller passiva, jfr Bilaga A sif 6-8) och förekommande erosion.
Protokoll från utförd fältkontroll
Foton tagna vid fältkontroll
Lägen för sektioner för tidigare stabilitetsutredningar
Dokument från tidigare stabilitetsutredningar
Geografiska SverigeData utgjordes av GSD-Ekonomiska kartans planbild och nivåbild. Den
kommunala primärkartan ger befintliga byggnaders lägen och den storskaliga registerkartan vi
sar fastighetsgränserna.
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Arbetsgång

4.2.1 Planbild
Ekonomiska kartans innehåll har använts i den omfattning som bedömts erfordras for att un
derlätta orienteringen. Den digitala ekonomiska kartans planbild (bladen 19Hle för Sollefteå
respektive 7B2i för Lerum) innehåller i stort sett den tryckta kartans detaljer kodade som linjer
och punkter.
Databasen har delats upp i olika informationsskikt för att möjliggöra ytbildning av de detaljer
som utgör ytor (odlad mark, hydrografi, fastigheter mm). Linjeobjekt (exempelvis kraftled
ningar och vägar) har lagrats i skilda informationsskikt, vilket medför att presentationen av
kartan blir mera flexibel.

4.2.2 Fältkontroll
En karta har ritats som redovisar inventeringsområdenas avgränsning samt lägen för platser där
fältkontroll utförts, förekommande raviners utbredning och förekommande erosion. Kartan har
digitaliserats, kodats och ytbildats i ARC!INFO.

4.2.3 Jordförhållanden
Jordförhållandena har karterats genoms k geobildtolkning, d v s jämförande studium av flyg
bilder i stereointrument, jordartskarta samt information från fältkontroll och tidigare utförda
geotekniska utredningar. Fördelningen mellan områden med olika jordförhållanden och områ
den med berg i dagen har tolkats och ritats in på en karta. Denna karta har digitaliserats, ko
dats och indelats i informationsskikt.

4.2.4 Övriga attributdata
Övriga attributdata som foton, fältkontrollprotokoll och tidigare utförda stabilitetsundersök
ningar har scannats eller registrerats i tabeller.

4.2.5 Beräkning och analyser
För att skapa underlag till analyser har zonindelningen enligt principen för översiktlig kartering
av stabilitetsförhållandena, Etapp la, beräknats med hjälp av ARC!INFO:s TIN-modul. Ut
gångsdata för beräkningarna har varit de enligt ovan skapade databaserna över lutnings- och
jord.förhållandena. Med hjälp av ARC!INFO:s s k overlayfunktioner jämförs jord:f:orhållanden
och lutningsförhållanden. Med givna algoritmer framställs zonindelningen.
Dessutom har "buffertzoner" skapats utmed flacka strandavsnitt längs vattendrag där fast
marksförhållanden inte råder. Buffertzonernas bredd är 50 m från strandlinjerna för större vat
tendrag och 25 m från mindre vattendrags mittlinje.

4.2.6 Presentation
De GIS-anpassade databaserna och resultaten, som beskrivits ovan, har överförts till ArcView
för att kunna presenteras smidigt på bildskärm och för att efter lämplig uppbyggnad, anpass-
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ning och textsättning med ArcViews s k layoutfunktioner utritas med bläckstråleplotter eller
färglaserskrivare, se kartorna i Bilaga B.

4.2. 7 Dokumentation
Databaser, tabeller bilder och dokument som överförts i digital form har samlats på en CD
ROM-skiva tillsammans med denna rapport.

4.3

Alternativa analysmetoder

Under arbetets gång har flera problem lösts och alternativa vägar testats.
En metod, som analyserar zontillhörighet med hjälp av ARC/INFO:s s k GRID-modul, och
som bygger på s k rasterrepresentation av data, har testats. Markområdet som skall analyseras
indelas därvid i ett stort antal små celler - s k pixlar - var och en tilldelad attribut bestående av
nivå och jordart. Vid analysen jämförs varje pixel med omgivande pixlar. Lutningslinjen 1: 10
skall analyseras där lerlager förekommer. Detta medför exempelvis att om en nivåskillnad mot
svarande 40 m finns inom ett markområde, måste pixlar på ett avstånd av 400 m jämföras in
bördes.
För att uppnå erforderlig noggrannhet i analysen måste de analyserade markområdena indelas i
mycket små ocl~. därmed ett mycket stort antal pixlar. En pixelstorlek motsvarande 5 x 5 m i
terrängen har använts i denna test. På grund av det stora antalet pixlar var när arbetet utfordes
den utvecklade applikationen inte praktiskt användbar med tillgänglig dator- och programka
pacitet annat än för arealmässigt små terrängområden. Modellen för den GRID-baserade ana
lysen är dock betydligt enklare uppbyggd. Bedömningen är därför att metoden med analys i
GRID redan idag är mera praktisk, tillförlitlig och noggrann än den vektorbaserade analysen
med tillgång till dagens snabbare datorer. Datorutvecklingen har gått mycket snabbt. Arbetet
med optimering av en GRID-baserad analys ryms dock inte inom ramen för nuvarande projekt.

5

ERFARENHETER OCH SLUTSATSER

Utredningen visar att man med hjälp av GIS-verktyget ARC/INFO digitalt kan sammanställa
den geologiska, geotekniska och topografiska information, som erfordras som underlag för sta
bilitetskartering. Vidare kan man använda ARC/INFO:s beräkningsfunktioner för att för sam
manhängande markytor genomföra det karteringsarbete som annars utförs genom manuell in
mätning baserad på höjdkurvor. Med hjälp av ARC/INFO kan sedan de utförda zonindelningen
presenteras överskådligt i kartform i lämplig skala och med lämplig färgrepresentation.
Den ansvarige geoteknikern bör själv arbeta aktivt med ARC/INFO-rutinen vid stabilitetskar
teringen för att kunna göra geotekniska överväganden som exempelvis geotekniskt relevant
analys av jordarter, lutningsförhållanden och ravintillväxt.
Geoteknikern kan sedan överlämna enkla och överskådliga stabilitetskartor till övriga fackom
råden exempelvis inför planarbete. I och med att de olika markavsnitten heltäckande kan föras
till en stabilitetszon blir de geotekniska aspekterna lättare att jämföra med andra planeringsas
pekter och kan därmed lättare ges sin rätta vikt under planeringsprocessen.
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Utvecklingen av GIS - kompetens, program, tillgång till digitala data, erfarenheter etc - har
varit betydande sedan projektets genomforande. Fortfarande återstår dock mycket utvecklings
arbete innan GIS blir ett allmängiltigt hjälpmedel i fysisk planering.
En viktig erfarenhet i projektet är att det måste vara ett mycket nära samspel mellan ämnesex
perten- geoteknik.era - och GIS-experten. Det är nödvändigt att ämnesexperten har kunskaper
i GIS för att kunna lämna tillräckligt noggranna instruktioner. Det är också nödvändigt att äm
nesexperten noga kontrollerar GIS-expertens programmering eftersom det är svårt att skriva
instruktioner till GIS-experten, som täcker programmeringen i varje detalj. Liknande erfaren
heter har även gjorts i andra GIS-projekt som SGI genomfört.
En annan erfarenhet är att tidsåtgången för GIS-programmeringen underskattades. Detta be
rodde främst på att projektet genomfördes i tidigt skede av GIS-utvecklingen. Mycket liten
erfarenhet fanns vid projektstart. Detta problem minskas successivt allt eftersom programva
rorna blir mer lättarbetade och erfarenhet och kompetens byggs upp.

6

FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECKLINGSARBETE

Med utgångspunkt från resultaten i denna utredning föreslås att metoden vidareutvecklas med
följande insatser:

•

Utveckling av rasterbaserad analys för stabilitetskartering
Den nu redovisade metoden för stabilitetskartering är vektorbaserad. Overlaybearbetningar
i vektordatabas är dock mycket kapacitetskrävande och därmed "tröga". Rasterbaserade
analyser är bättre anpassade för overlaybearbetningar, även om behovet av minneskapacitet
ökar. Nya programvaror för rasteranalyser finns nu tillgängliga.

•

Utökning med Etapp lb
Den metod som utvecklats i detta demonstrationsprojekt begränsar sig till Etapp la av den
översiktliga karteringen av stabilitetsförhållandena. Metoden bör utökas så att även Etapp
1b omfattas.

•

Förändring av redovisningsregler
Sedan demonstrationsprojektet påbörjades har reglerna för redovisning av stabilitetszoner
na förändrats och utökats när det gäller färgval och beskrivning av jordförhållanden, se
Fallsvik et al, Räddningsverket och SGI (1996). Den metod som utvecklats i detta demon
strationsprojekt bör anpassas till de förändrade reglerna.

Lägesbestämd information framtagen med hjälp av GIS för en samhällssektor är ofta värdefull
som ingångsdata vid kommande planering inom andra samhällssektorer. En viktig ledstjärna
vid samverkan med annan GIS-utveckling är därför att sträva mot en hög grad av samordning
när det gäller lagringsformat för geografiska data. Det är också viktigt att inventera vad som
redan finns utvecklat inom andra GIS-projekt i Sverige och utomlands så att inte dubbelarbete
utförs när nya projekt initieras.
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Zon Il
Betydelse
Flackt område innehållande jordlager med lera och silt. Inom zon Il fmns inga förutsättningar för initiala skred
och ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon I.
Rekommendationer och restriktioner
I enstaka fall - vid stora förändringar - kan stabilitetsutredning erfordras.
Förändring i markanvändning, t ex enstaka bygglov och marklov eller andra åtgärder som medför ökad
markbelastning eller höjd grundvattennivå, bör föregås av geoteknisk bedömning av stabiliteten inom Zon Il
men även inom eventuell närliggande Zon I som kan påverkas.
Ingen åtgärd vid oförändrad markanvändning.

•
•

•

Zonill
Betydelse
Fastmark (berg i dagen, morän eller grus i skyddade lägen) eller fastmark med tuntjordtäcke. Inom zon III sak
nas förutsättningar för skred eller ras eftersom lös jord inte förekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan
emellertid ha negativ inverkan på stabiliteten i angränsande zoner I och IL
Rekommendationer och restriktioner
•
•

Inga restriktioner med hänsyn till stabiliteten vid normal exploatering.
Stabiliteten inom angränsande Zon I och Zon Il ska beaktas vid omfattande sprängnings- och packningsar
beten eller vid avsevärd ökning av vatteninfiltration.

Stabilitetskarteringen är översiktlig. Dess syfte är dels att avgränsa områden som med hög
sannolikhet är stabila, dels att vara vägledande för var det finns behov av detaljerade stabi
litetsundersökningar.

A-2

GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA GRUNDER FÖR ZONINDEL
NING

De geologiska och geotekniska förhållanden på vilka zonindelningen grundas är:
•
•
•
•
•

F insediment och sand
Fastmark
Vattendrag och sjöar
Topografi
Erosion

-Förekomst och rordelning av lera, silt och sand
- Förekomst och fördelning av morän, grus och berg i dagen
- Sjöstränder och kustlinjer samt större och mindre vattendrag
- Slänternas lutning
- Förekomst av aktiv erosion respektive läkta erosionsskador
eller konstaterad avsaknad av erosion.
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LERSLÄNTER

Storskred i lera består vanligen av flera delskred. I de fall leran är sensitiv kan storskred ut
vecklas successivt och relativt snabbt efter det att ett första utlösande s k initialskred har in
träffat. Erfarenheter visar att de första följdskreden inträffar inom någon minut efter initial
skredet medan de sista följdskreden kan inträffa någon vecka efter initialskredet. Förvar
ningsnivån är således mycket svår att uppskatta för bebyggelse inom markområden som ej
hotas av initialskred men av eventuella följdskred.
Ett antal initialskred har sammanställts av Viberg (1982) med avseende på släntens höjd och
lutning. Det framgår att initialskred inte har inträffat i mycket flacka slänter. Skred har inträf
fat först när släntlutningen överstiger 1:10 (ca 6°). Lutningen 1: 10 utgör således ett erfaren
hetsbaserat kriterium som grund för översiktlig indelning av marken med avseende på stabi
litetsförhållandena i lerslänter, se Figur A-1.

A-4

SILTSLÄNTER

Direkta skjuvförsök och triaxialförsök har visat att svenska siltjordars inre friktionsvinkel ~'
alltid är större än 28°. Vid en i jordlagren lågt belägen och stationär grundvattenyta erhålls sä
kerheten för en homogen slänt i friktionsjord enligt
tanrj/
F--
i/! - tan/J
där

(1)

~'=jordens friktionsvinkel
fJ = släntlutning

Vid friktionsjord och mellanjord (siltjord) krävs normalt en säkerhetsfaktor F~?:: 1,3, varvid
tan<//
/J ::s; arctan( - •J= arctan(tan28°)
--Fi/!

l,3

~

22°

(2)

Således har slänter i siltjord ej tillräcklig säkerhet mot skred om de är brantare än 22°. Denna
vinkel kan beskrivas med lutningslinjen 1 : 2,5, se Figur A-2. En förutsättning för att denna
relativt branta lutningslinje ska kunna användas är att grundvattnenytan kan bedömas befinna
sig stationärt djupt ner i slänten. Denna förutsättning gäller inte vid aktiva raviner.
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Zon I, slänt i kohesionsjord

Lera
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10

Berggrund eller fasta jordlager (morän eller grus)

Zon I, slänt i kohesionsjord nära uppstickande höjdpartier
som innehåller berg eller fasta jordlager

Berggrund eller fasta jordlager (morän eller grus)

Figur A-1

Restriktionsområde (zon I) för lerslänter
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1

Silt

Djupt belägen grundvattennivå

.

~

Berggrund eller fasta jordlager (morän eller grus)
Figur A-2

Restriktionsområde för slänt i enbart siltjord

A-4.1

Finsediment övertäckta av grövre fastare jordlager

I Sverige påträffas lera huvudsakligen inom markområden under högsta kustlinjen och mark
områden som varit översvämmade av uppdämda sk issjöar. På många platser har dessutom
relativt fastare jordlager som sand och silt samt utsvallad morän eller grus avlagrats ovanpå
silt- och lerlager. Lagren av finsediment döljs således av fastare jordlager. För att lokalisera
sådana förhållanden erfordras geologisk förståelse och okunnighet om förhållandena kan ge
upphov till felaktiga slutsatser. Ej undersökta till synes problemfria markområden kan felak
tigt tolkas som "fastmark" och uppfattas därmed som stabila ur jordskredssynpunkt.
Ett exempel på sådan "omvänd lagerföljd" är områden under högsta kustlinjen med lågt be
lägna lerområden avbrutna uppstickande högre belägen terräng. I slänten har i samband med
landhöjningen morän, grus och sand spolats ut av havets vågor och avlagrats ovanpå den tidi
gare avlagrade glaciala och postglaciala leran.
Ett annat exempel på " omvänd lagerföljd" är de vanliga förhållandena utmed älvdalarna i norr
under högsta kustlinjen. Mäktiga deltasediment har successivt avlagrats vid den för tillfället
rådande kustlinje. I takt med landhöjningen har således deltasediment avlagrats längs älvarna
längs hela sträckan mellan högsta kustlinjen ner till dagens kustlinje.
Den karakteristiska lagerföljden i deltasedimenten utgörs överst av sand. Sanden underlagras
av silt och på många ställen även lerig silt eller siltig lera. Älvarna har senare eroderat sig ner
i äldre uppströms liggande deltasediment och höga rasbranter har bildats mot älven - s k ni
por.
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Där lera förekommer under ytliga jordlager i sand och/eller silt finns förutsättningar att
glidytor kan uppkomma i leran. Ett mycket omfattande restriktionsområde erhålls eftersom.
betydligt djupare och därmed längre glidytor erfarenhetsmässigt uppstår i lerjord än i den för
hållandevis grovkornigare och fastare siltjorden, se Figur A-3 .

.ZOn I, slänt i vilken ytliga lager av sand eller silt

täcker lager av lera

0

Il
_S~d elle~il: ~ -___:_ _:__ _ - - - - J1~
......

10

Lera

Berggrund eller fasta jordlager (morän eller grus)

Figur A-3

Restriktionsområde {zon I) för slänt i vilken ytliga jordlager av sand och silt un
derlagras av lera

Inventeringen av stabilitetsförhållandena är avsedd att täcka stora markområden i hela Sveri
ge. Med tillgängliga ekonomiska resurser måste därför karteringen av stabilitetsförhållandena
vara översiktlig. Informationsm.ängden per ytenhet blir liten. Ett problem vid karteringen blir
därför att man inte säkert kan veta, med stöd av den tillgängliga ofta mycket knappa informa
tionen, om. det finns lera i en slänt som. till synes endast är uppbyggd av sand och silt. I en
slänt kan lerlager döljas under tät vegetation, utlagda erosionsskydd eller rentav finnas på ett
så stort djup att det ligger under en älvs vattenlinje. Enkel sondering skulle på många platser
kunna verifiera att lera saknas.

A-4.2

Ravintillväxt

Raviner kan växa till och grena ut sig mycket snabbt och därmed hota bebyggelse på relativt
stort avstånd från ursprungligt ravinområde. Problemet är vanligt främst i områden med
siltjord men även i sand- eller lerjord kan raviner utvecklas.
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Inaktiva raviner

Vissa raviner eller ravinarmar är inaktiva. Inaktiva raviner kännetecknas av att ravinsläntema
helt är täckta med undervegetation - d v s yngre ärr av erosion, ras eller skred saknas. Käll
språng saknas. Den inaktiva ravinen har utvecklats i ett tidigare skede. Sedan dess har yt- och
grundvattenförhållandena av någon anledning förändrats. En ravinarm blir även inaktiv då
dess spets når ett område av fastare jord, ett område med tunt jordtäcke eller berg i dagen.
•

Aktiva raviner

Bäckar eller källsprång visar sig ofta finnas i spetsen för en aktiv ravinarm. Här råder en för
hållandevis hög trycknivå för grundvatten. Dessutom har det rinnande vattnet en eroderande
verkan.
En grundvattenström i riktning mot eller parallellt med en släntyta försämrar släntstabiliteten.
Den höga trycknivån för grundvattet gör att effektivspänningen och därmed friktionen mellan
kornen i jorden minskar.
Enligt Bygg (1972) förändras Ekv. (1) för det fall att grundvattenströmmens yta kan antas
följa släntytan till:

F _ _§__ tan~'
"'-1+8 tan/3
där

(3)

~'=jordens :friktionsvinkel [ 0 ]
/3 = släntlutning [0 ]
ö' = jordens densitet under vatten [t/m3]

Vid friktionsjord och mellanjord (siltjord) krävs normalt en säkerhetsfaktor F~ 2:: 1,3. Om jor
dens densitet under vatten antas vara ö' = 0,9 t/m3 erhålls

o'
J
5'

tan~'
1 +- = arctan(tan28°
J3 < arctan( - ·- - - •-1,9) ~ 11°

-

F,

1,3

0,9

(4)

Denna vinkel motsvarar ungefär lutningslinjen 1 : 5,2.
Vid aktiva raviner i siltslänter bör därför zonbredden ökas enligt den princip som illustreras i
Figur A-4.

SGI Varia 4741-9406-293

SGI

1999-05-05

BilagaA

8 (9)

Zon I för en aktiv ravin

. ~ ~ - -- -- - 1
Silt
•

t'!,.

t'!,.

·5, 5·

r~Iögt

belägen
grundvattennivå:

•

Berggrund eller fasta jordlager (morän eller grus)

Figur A-4

Restriktionsområde (zon I) för slänt i siltjord med aktiv ravin. (Siltjorden
underlagras ej av lera)

A-4.3

Zonindelning av siltslänter - Bredden för Zon I

Där de ytliga jordlagren består av silt eller sand, har i många slänter inte eventuell förekomst
av lera eller sulfidsilt kunnat observerats ijordlagren vid äldre geotekniska undersökningar,
eller vid fältkontroll. Eventuell förekomst av sådana djupare lager av lera eller sulfidsilt fram
går inte heller av jordartskartan. Djupare belägna lager av lera eller sulfidsilt kan inte uteslutas
i slänter under högsta kustlinjen som ej är undersökta. Här anges därför två olika bredder för
Zon I. Den avsevärt smalare zonbredden kan anses gällande först efter framtida kontroll, som
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då eventuellt verifierar att lager av lera förekommer i jordlagerföljden under de ytliga jordlag
ren, se Tabell A-1.

Tabell A-1

Zon l:s relativa bredd

Zon I:s relativa bredd

Giltighet

Geometrisk regel för avgränsning

Smal Zon I

Lera förekommer
ej i slänten (verifi
erat genom sonde
ring).

Lågt belägen grundvat
tenyta
Markyta som befmner sig
över lutningslinjen 1 : 2,5
dragen från släntfot, se
Figur A2.

Bred Zon I 1) Lera förekommer i
slänten.
eller
Släntens eventu
ella innehåll av le
ra har ej under
sökts.

Högt belägen grundvat
tenyta
Markyta som befmner sig
över lutningslinjen 1 : 5,5
dragen från släntfot.

Markyta som befinner sig över lutningslinjen 1:10
dragen från släntfot, se Figur Al.

l) dvs stabilitetszonen är den samma som för slänter med enbart lera
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SOLLEFTEÅ OCH LERUMS KOMMUNER
SLUTRESULTAT AV GIS-BASERAD
STABILITETSKARTERING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - BILAGA B
Bl GIS-FRAMSTÄLLDAREDOVISNINGSKARTOR ...................................................... 1
Bl.1 Sollefteå kommun ...................................................................................................2
Bl.2 Lerums kommun .....................................................................................................3
B2 ATTRIBUTDATA .........................................................................................................4
B2. l Redovisning av beräkningsektioner utförda vid äldre stabilitetsutredningar ............ .4
B2.2 Utförd fåltkontroll ...................................................................................................6
B2.2.1 Observationer......................................................................................................6
B2.2.2 Varnings- och rådstexter .....................................................................................6
B2.2.3 Foton...................................................................................................................8

B1

GIS-FRAMSTÄLLDA REDOVISNINGSKARTOR

Resultatet av GIS-bearbetningen framgår av resultatskartorna för respektive Sollefteå och
Lerums kommun (se följande sidor).
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Sollefteå kommun

Legend
Utförd fältbesiktning

0

Ravinområde

Stabilitetszoner
-

Zon1
Zon 1 (om lerförekomst)

Figur B-1

GIS-beräknade stabilitetszoner för delar av Sollefteå kommun
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Lerums kommun

Legend
Utförd fältbesiktning
N

Figur B-2

Eros ion sindikation

--

Stab ilitetszoner
Zon 1
Zon 2
Zon 3

GIS-beräknade stabilitetszoner för delar av Lerums kommun
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ATTRIBUTDATA

I ett GIS-system kan olika data data knytas till de inlagrade objekten, som beskriver egen
skaper hos objektet. Dessa data kan vara av olika typ och format, t ex textsträngar i form av
namn, sifferbeteckningar och tabeller eller bilder i form av foton, animeringar eller scannad
text/bild.

B2.1

Redovisning av beräkningsektioner utförda vid äldre
stabilitetsutredningar

Riktning och längd för beräkningsektioner från äldre stabilitetsutredningar, som har utförts
inom undersökningsområdet, och som finns tillgängliga i kommunens arkiv, har lagts in
digitalt i GIS-systemet, se Figur B-3. Dessutom bar lägsta beräknad säkerhetsfaktor och typ
av analysmetod lagts in, se princip i Figur B-4.

Figur 8-3

Beräkningssektioner utförd vid äldre stabilitetsutredning. Exempel från Lerum.

4 (a)
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50

••
~ hlJ

BebyggOse

B

Fc=l 4

-

C

-

-

45

----- - - - - - I

-~----~---.:40
35

Fkomb=l,3
Fc=l,3

Figur B-4 Princip för markering på kartan av sektioner utförda vid tidigare stabilitets
beräkningar. Vid sektionerna redovisas identitetsbeteckning, beräknad sä
kerhetsfaktor och använd beräkningsmetod.

Om man på bildskärmen "klickar" på linjen framträder i en dialogruta på bildskärmen attri
butdata, som omfattar mera information om beräkningssektionen - datering, geoteknisk kon
sult, konsultens arbetsnummer, kommunens diarienummer samt lägsta beräknad säkerhetsfak
tor med olika analysmetoder. Tabell B-1 visar exempel på data om äldre geotekniska utred
ningar - i detta fall tillgängliga data inom det ekonomiska kartbladet nr 7B2i inom Lerums
kommun.
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Tabell B-1 -Äldre geotekniska utredningar- Listade tillgängliga data

UTFÖRDA STABILITETSUTREDNINGAR l LERUMS KOMMUN,
INOM EKONO\11SKA KARTfll.ADET 7B2i

lntembeteckning

Sektion

Säkerhetsfaktor

Otf'Ord nv/ Bet.

Datum

201

A
B
C
D
E

Fe= 0,98-1,25

KM 490206

1972-11-15

"

290

B

"

F 0 = 1,42
1,03-1,07
Fe
Fe 2,8
Fc<j, 1,1
F<j,

C

.

Fe-~ l.23-1~38
Fe 0,91-1,28

KM 46 10 132

1981-12-23

1,7-1,8

GF 32 40C> 392 230

1983-03-28

Gf 99 824 567 230

1988-01-14

GF 56 524 013 230

1983-06-29

I

Fe= 2,4
0,8-1,25
0,9-1,45

Fc4>
F<j,

340
479

341

D

fe 2.3
l
Fc<j,
F<j,·· I

I\

Fe

I\

Fcqi

2,6

B

Fc,p

3,1-3.7

I\

Fe
F<j,
FeF<j,

13

]~63
2~4
1,8
l)l

205

A

Fe= LS

Gr- 50624 001 230

1971-011-29

216

I\

FC

1,1

Geotekniska Byrlin

1955-11-04

13

fe

1,2

G5l

B2.2

Utförd fältkontroll

Vid stabilitetskartering utförs fältkontroll vid utvalda platser i terrängen. Observationerna vid
denna fältkontroll noteras i ett särskilt formulär. Dessutom fotograferas slänten. Fält
observationerna finns lagrade som attributdata. Fotografier finns inlagrade som attributdata
för Lerums kommun.

B2.2.1

Observationer

De fältkontrollerade platserna har markerats på resultatskartan med en röd punkt. Om man på
bildskärmen "klickar" på en sådan punkt :framträder observationerna i ens k dialogruta.

B2.2.2

Varnings- och rådtexter

På de platser där observationerna vid fältkontrollen föranlett att stabilitetsförhållandena
särskilt bör uppmärksammas genom en "varning" har en särskild "rådstext" lagts in som ett
attribut. Exempel på sådana texter hämtade från Sollefteå framgår av Tabell B-2.

6 (a)
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"Varnings- och rådstexter", som finns inlagrade som attribut (Sollefteå)
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Foton

(Endast utfört för Lerum)
Vid bildskärmsrepresentation är platser, som fotograferats vid fältkontrollen markerade på
kartan med en "blixt". Om man i ArcView på redovisningskartan "klickar" på en sådan blixt
framträder motsvarande foto i en dialogruta på bildskärmen 1• Figur B-4 visar exempel på en
inlagrad "attributbild" - i detta fall en slänt mot Lerån nära Lerums kyrka.

Figur B-4

1

Exempel på foto inlagrat som attribut - slänt mot Lerån vid Lerums kyrka

Funktionen finns inbyggd i nyare versioner av ArcView.

a (a)
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