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Sammanfattning 
Onsdagen den 13 november kontaktade Bohus Räddningstjänstförbund räddningsledare 
TiB på SGI via SOS-alarm vid 09.30 på förmiddagen. Ett stort skred hade inträffat vid 
Lökebergsvägen 61. Räddningstjänsten önskade SGI:s stöd på plats för att bedöma av-
spärrningsområdets storlek och eventuellt fara för fortsatt skredförlopp.  

SGI:s TiB Karin Odén och TiB-samordnare Tobias Thorén åkte ut på plats och mötte upp 
räddningstjänsten. 

Under perioden 2019-11-13 till 2019-11-22 har SGI dagligen funnits på plats, bistått 
räddningstjänsten, samlat in underlag i form av drönarflygning och sjömätning för att ta 
fram ny terrängmodell och se eventuella förändringar av markytan (rörelser) samt låtit ut-
föra geotekniska undersökningar för att kunna få ett bättre underlag för bedömning av 
områdets stabilitetsförhållanden. 

Underlaget har analyserats underhand av SGI för att kunna ge räddningstjänsten råd om 
miljörisker, rörelser och stabilitet av maskinerna inom området, avspärrningsstorlek samt 
lämplig zonindelning för vistelse inom området. 

I denna PM ges också en slutlig bedömning av kvarvarande geotekniska risker samt re-
kommendationer för fortsatt arbete, vilket sammanfattas nedan. 

Bakslänterna av lera i områdets östra och sydöstra delar innebär en risk för vistelse i om-
rådet. Även lutande träd och rotvältor kan utgöra en betydande risk. 

Stabiliteten för olika delar av området bör inför fortsatta arbeten utredas vidare och stude-
ras mer i detalj för att få en bättre förståelse för hur olika delar kan hanteras. Exempelvis 
saknas helt information om portrycksförhållanden och grundvattennivåer inom området, 
vilket utgör ett viktigt underlag vid bedömning av stabiliteten. 

I det fortsatta arbete med att säkra områdets stabilitet bedöms det som mycket angeläget 
att en oberoende granskare (GK3-granskare) engageras. Granskaren bör ha dokumenterad 
kunskap och erfarenhet från tidigare skredområden samt kompetens att genomföra stabili-
tetsanalyser i områden med kvicklera. 

De av SGI beställda undersökningarna såsom drönarflygning, sjömätning samt geotek-
niska fält- och laboratorieundersökningar redovisas i upprättad markteknisk undersök-
ningsrapport, MUR. 
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1. Inledning

1.1 Beskrivning av händelseförlopp 

TiB på SGI, Tobias Thorén, blev via SOS-alarm kontaktad den 13/11 ca kl 09.30, därefter 
ringde Bohus Räddningstjänstförbund räddningsledare på plats, David Henningberg upp 
TIB på SGI, Karin Odén, klockan 09.50. 

Ett stort skred hade inträffat vid Lökebergsvägen 61. Den preliminära informationen var 
att skredet berörde en sträcka om ca 400 m. Räddningstjänsten önskade SGI:s stöd på 
plats för att bedöma avspärrningsområdets storlek och eventuellt fara för fortsatt skredför-
lopp.  

SGI:s TiB Karin Odén och TiB-samordnare Tobias Thorén åkte ut på plats och mötte upp 
Räddningstjänsten. SGI:s TiB fick en lägesrapport vid ankomst och sedan utförde Rädd-
ningstjänsten en drönaröverflygning över området, efter önskemål från SGI. 

1.2 Förhållningssätt för dagliga bedömningar 

Försiktighetsprincipen har tillämpats genomgående, det vill säga att om vi inte har till-
räckligt underlag har SGI gjort konservativa bedömningar. Grunden till detta är framför-
allt arbetsmiljöperspektivet för vår egen personal och för de konsulter vi anlitar. 

Denna PM baserar sig på dagboksanteckningar från insatsen och är utformad som en rap-
portering av de underlag som har tagits fram eller nyttjats, samt vilka bedömningar SGI 
har gjort från dag till dag. Avslutningsvis ges en uppdaterad bedömning av riskbilden för 
området samt rekommendationer för fortsatta arbeten. 

Utöver nedanstående redogörelser har SGI deltagit vid räddningstjänstens samverkans-
möten kopplade till ärendet. 

1.3 Redovisning av utförda undersökningar 

De av SGI beställda undersökningarna såsom drönarflygning, sjömätning samt geotek-
niska fält- och laboratorieundersökningar redovisas i upprättad markteknisk undersök-
ningsrapport, MUR. 
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2. Platsbesök och dagliga
bedömningar

2.1 Platsbesök utfört onsdag 2019-11-13 

Karin Odén och Tobias Thorén var SGI:s representanter på plats i Lökeberg. 

2.1.1 Underlag inför första platsbesök 2019-11-13 

GEO-stab (Webbaserad applikation för SGI:s TiB vid kommunikation med 
Räddningstjänsten) 

SGI tog fram relevanta underlag från GEO-stab, däribland SGU:s jordartskarta samt 
Lantmäteriets topografiska karta (terrängskuggning). Jordartskartan är grov och är inte 
helt tillförlitlig gällande exempelvis gränser mellan olika jordarter. Dock fungerar den 
kompletterat med SGU:s karta ”Förutsättningar för jordskred i finkornig jordart”, som en 
första uppskattning om hur jordlager- och stabilitetsförhållanden inom området ser ut, se 
Figur 1. Från underlaget konstaterade SGI att skredet inträffat inom ett väl avgränsat om-
råde med fastmarksområden i öster, väster och söder. I norr gränsar området mot havet 
utan att fastmark kan förväntas. 

Figur 1 Skärmklipp från Geostab med SGU:s jordartskarta, förutsättningar för skred i finkornig 
jordart, LM fastighetskarta, höjdmodell med terrängskuggning samt fastighetsgränser inlagda. 
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Sjökort 

SGI gjorde en grov bedömning av vattendjup utifrån sjökort. Av sjökortet att kunde inga 
djuphålor direkt utanför området noteras. Underlag Eniro, sjökort 191114, se Figur 2. 

Figur 2 Skärmklipp med sjökort från Eniro.se. 

Geoteknisk PM för Lökeberg 1:11 (Geogruppen AB) 

SGI inhämtade det geotekniska underlag som legat till grund för bygglovet för fastighet 
Lökeberg 1:11 via Kungälvs kommun. Detta geotekniska underlag var framtaget av 
Geo-gruppen AB. I figur 3 nedan redovisas en bild från den geotekniska utredningen där 
undersökningspunkternas lägen i plan före skredet är inlagda i ortofoto från Google. 

Med ledning av dessa underlag kan man utläsa att marken sluttar med en genomsnittlig 
lutning av 1:4 från ett brant höjdparti med berg i dagen i sydost ner mot Älgöfjorden i 
nordväst. Nivåskillnaden inom området från sydost till nordväst uppgår till ca 12 m. 
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Figur 3 Borrpunkternas placering enligt Geoteknisk PM, Geogruppen 

Enligt geoteknisk PM beskrivs stabiliteten som ”ej betryggande” och att de naturliga jord-
lagren i området huvudsakligen utgörs av lera. Inom delar av området överlagras leran av 
fyllnadsmassor. Fyllningen har en mäktighet som varierar mellan 0,4 - 1,7 m i utförda 
sonderingspunkter (punkterna enligt Figur 3). Materialet består av mulljord, grus, sand 
och lera i olika proportioner. Både vid markytan och i jordlagren förekommer block och 
större stenar. 

Lerans mäktighet i utförda sonderingar varierar mellan ca 9 och 13 meter. Leran är lite 
fastare och av torrskorpekaraktär ner till ca 3 meters djup. Inom den översta delen av ler-
lagret är leran mullhaltig, sandig och siltig. I två av sonderingspunkterna påträffades ett 
skikt med grövre material på ett djup av ca 5,5 meter.  

Lerans okorrigerade skjuvhållfasthet har inom byggnadsområdet uppmätts till mellan 25 
och 32 kPa på 4 till 10 meters djup. Skjuvhållfastheten är ett mått på lerans förmåga att 
hålla laster, ”styrka”. För västsvenska förhållanden är angivna värden relativt normala. På 
grund av siltinnehållet kan leran vara erosionskänslig och flytbenägen i vattenmättat till-
stånd.  

Lerans sättningsegenskaper bestämdes ej i samband med Geogruppens geotekniska utred-
ning och leran betraktades därför vara normalkonsoliderad.  

I den sondering som utfördes i slänten ner mot havet har leran en mäktighet på ca 11 me-
ter varav den översta metern är fastare med torrskorpekaraktär. 

Friktionsjorden under leran undersöktes inte närmare i samband med den geotekniska ut-
redningen men bedömdes i Geogruppens PM vara erosionskänslig och flytbenägen i vat-
tenmättat tillstånd. Sonderingarna har trängt ner mellan ca 0,5 till 3,5 meter i friktionsjor-
den till dess att ytterligare neddrivning enligt normalt förfarande ej var möjlig eller till 
dess att stopp mot sten, block eller berg erhölls. 
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Vattenytans läge i ett av provtagningshålen noterades på ca 1,5 m djup under markytan. I 
övrigt har inga bestämningar av grundvattenytans läge eller portrycksförhållandena ut-
förts inom Geogruppens geotekniska utredning. 

I ovan nämnda utredning utfördes en mycket översiktlig stabilitetsberäkning för fastig-
heten. Denna överslagsberäkning visar att stabiliteten ej är tillfredsställande inom områ-
det och det uppmanas att stabiliteten ska analyseras närmare innan uppfyllnad/avschakt-
ning och grundläggning sker. 

Beräknings PM för Lökeberg 1:11 (Keller Grundläggning AB) 

I bygglovshandlingen ingår även en Beräknings-PM, upprättad av Keller Grundläggning 
AB 2019-05-15, som redovisar ursprunglig släntstabilitet och stabilitet efter föreslagen 
förstärkning. Den föreslagna förstärkningen utgörs av kalk/cementpelare (KC-pelare), in-
stallerade både som singulära pelare (fristående) och i skivor. Keller redovisar den före-
slagna förstärkningen i en skiss, se Figur 4. I ritningen redovisas vilka ytor som ska 
schaktas av, svart linjemarkering, och vilka ytor som ska förstärkas med kalkcementpe-
lare som singulära, rosa linje, respektive kalkcementpelare installerade i skivor, grön 
linje. Kalkcementpelare installerade i skivor är en vanligt förekommande metod som sta-
bilitetshöjande åtgärd.  

Figur 4 Skiss över föreslagen förstärkning (Keller). 

Utöver ovanstående har inte några övriga handlingar funnits att tillgå. 
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2.1.2 SGI:s bedömning 2019-11-13 

Avspärrningarna bedömdes vara tillräckliga utifrån nuvarande underlag och platsbesök. 
SGI bedömde inte att skredutbredningen kommer att öka utanför de aktuella avspärrning-
arna. 

Det stod uppställda fordon i väster längs med skredkanten. SGI bedömde att man borde 
avvakta med en flytt av fordonen till åtminstone nästa dag, för att se hur området betedde 
sig.  

SGI bedömde att området inte kunde betraktas som stabilt, eftersom det fortfarande på-
gick jordrörelser i framförallt bakslänterna. 

SGI bedömde att det befintliga underlaget var för begränsat för att kunna avgöra om det 
förelåg risk för fortsatt skredförlopp inom avspärrningsområdet. 

Utifrån sonderingsdiagram för utförda trycksonderingar gjorde SGI en första bedömning 
av att leran sannolikt var kvick och att det kunde förklara den stora utbredningen av skre-
det. I detta skede antog SGI att det var kvicklera i området, men bedömde att detta be-
hövde verifieras med provtagningar. 

2.2 Platsbesök utfört torsdag 2019-11-14 

Karin Odén och Tobias Thorén var SGI:s representanter på plats. 

2.2.1 Underlag insamlat till 19-11-14 

Karin Odén och Tobias Thorén var ute på plats hela dagen och stöttade RTJ i flytt av av-
spärrningar och observationer av förändringar.  

RTJ genomförde en ny drönarflygning och SGI stöttade i hur flygning ska utföras på ett 
bra sätt över området för att kunna efterprocessera och skapa en heltäckande terrängmo-
dell över skredområdet.  

Från räddningstjänsten erhöll SGI ett foto från pågående arbeten på fastighet Lökeberg 
1:11, taget av fastighetsägaren, se Figur 5.  
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Figur 5 Foto från pågående stabilitetshöjande arbeten erhållet från fastighetsägaren till Lökeberg 
1:11. 

Nya jordrörelser i bakkanten inträffade under natten. Jordrörelserna hade nått fram till en 
del av den första avspärrningen uppe i dalen i syd, mellan bergpartierna. I den västra de-
len, närmast fastighet 4:3, hade marksprickorna fördjupats och vidgats. 

Inom området rinner det mycket vatten då området utgör en lågpunkt för de ovanförlig-
gande stora bergspartierna. Tidigare avvattningssystem fungerade inte efter skredet, 
vilket innebär att allt mer vatten kommer att ansamlas i lokala lågpunkter samt att vattnet 
kom-mer att leta sig nya vägar genom området. Detta kan innebära underminering av 
markytor samt lokala översvämningsproblem. 

Del av Lökebergsvägen i den östra delen av området hade rasat ut och underminerats. Det 
rann mycket vatten in till rasområdet.  

Ny uppgift avseende eventuella portrycksmätningar erhölls under dagen, inga portrycks-
mätningar hade utförts inför eller under förstärkningsarbetena/entreprenaden. 

SGI beställde sjömätning av Clinton för att bedöma undervattensslänter av skredet ut i 
vattnet. Dessa skulle påbörjas 191115. 

Information från SGU:s grundvattenrör K11, se Figur 6. SGI bedömde från denna 
inform-ation att det var normala nivåer och fluktuationer av grundvattennivåerna i röret. 
Peaken i diagrammet utgjordes troligtvis av en funktionskontroll med uppfyllnad till 
rörets över-kant. Detta har dock inte fått bekräftats vid upprättandet av denna PM. 
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Figur 6 SGU:s grundvattenrör K11 

2.3 Platsbesök utfört fredag 2019-11-15 

Jenny Gustafsson och Helene Kennedy var SGI:s representanter på plats. 

2.3.1 Underlag insamlat 2019-11-15 

Clinton utförde sjömätning under dagen (191115). 

SGI beställde nya sjömätningar till söndag (191117), för att kunna identifiera eventuella 
rörelser ut i vattnet. 

SGI beställde sjökort från Sjöfartsverket och det fanns endast fåtal punkter inom det aktu-
ella området. 

SGI beställde systematisk drönarflygning av företaget Swescan till lördag 191116. Denna 
systematiska drönarflygning skulle möjliggöra att få mer högupplöst data över området 
för att kunna upprätta en terrängmodell av området. 

SGI utförde överslagsberäkningar i sektion A-A med hjälp av indata från Geogruppens 
geotekniska PM, se Figur 7 för läge i plan och Figur 8 för profilritning. 



Statens geotekniska institut 2019-11-25

5.6-1911-0802

15 

Figur 7 Plan över utförda geotekniska undersökningar (Geogruppen). Blå linje illustrerar ungefärligt 
läge för Sektion A-A.  

Figur 8 Sektion A-A från geoteknisk utredning (Geogruppen). 

Syftet med beräkningen var att kunna återskapa en glidyta som motsvarade skredutbred-
ningen för att översiktligt kunna bedöma skjuvhållfastheten i jorden efter skred och områ-
dets nuvarande stabilitet. 
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2.3.2 SGI:s bedömning 2019-11-15 

SGI gjorde ett kort platsbesök och vid detta konstaterades inga nya tecken på markrörel-
ser. 

Nya rörelser i området kunde dock inte uteslutas med det underlag som fanns framme, 
vilket gjorde att området fortfarande inte kunde bedömas stabilt. Detta rör framförallt på-
gående aktivitet i utkanten av skredområdet, där träd fortsatte att falla och sprickor vidga-
des och fördjupades. 

SGI bedömde att den förväntade nederbörden i helgen skulle kunna ha ogynnsam påver-
kan på området, genom att exempelvis orsaka erosion, höga portryck och eventuellt nya 
skred. 

Miljörisken är grunden för att räddningstjänstärendet fortgår. Underlaget är fortfarande 
för begränsat för att kunna bedöma om det fortsatt föreligger risk för skred i området, be-
döma säkra zoner och bedöma om området kan beträdas för att tömma maskiner på kemi-
kalier för att avvärja miljörisken inom området. 

Räddningstjänsten inväntade SGI:s bedömning för att kunna fatta beslut om hur och var 
marken kan beträdas. 

2.4 Platsbesök utfört lördag 2019-11-16 

Jenny Gustafsson och Helene Kennedy var SGI:s representanter på plats. 

2.4.1 Underlag insamlat 2019-11-16 

Fältgeotekniker mötte upp SGI på plats för att bedöma möjlighet att utföra geotekniska 
fältundersökningar i området. 

Det planerades utföras fältundersökningar kommande dag (191117). I samband med detta 
planerade schaktning med grävmaskin för tillrätning och utjämning av vägens överbygg-
nad för att på så sätt möjliggöra framkomlighet för borrbandvagn. 

SGI framförde önskemål till entreprenören, Keller att få ta del av rådata från den flygmät-
ning som genomfördes 191114, information om vilka maskiner som finns i skredområdet 
(inkl. belastning från dessa) samt att få utföra en intervju med föraren till KC-pelarmaski-
nen. 

SGI:s bergtekniker utförde en bedömning av risk för bergras och blocknedfall på plats. 

SGI ritade upp sektioner (markprofiler) utifrån nya terrängmodeller från drönarflygning 
respektive utförd sjömätning. Sektionerna/markprofilerna användes för jämförelser av ni-
våskillnader inom området. SGI använde även sektionerna för att utföra översiktliga sta-
bilitetsberäkningar utifrån tillgängligt underlag i utvalda sektioner. Överslagsberäkning-
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arna nyttjades för känslighetsanalys av områdets olika delar och med konservativa, scha-
blonartade antaganden om jordens kvarvarande skjuvhållfasthet. För sektionslägen se Fi-
gur 9. 

SGI erhöll ett historiskt flygfoto (AB Flygtrafik Bengtsfors) över Lökeberg 111 och 4:3, 
från privatperson erhållet från öppna digitala foton hos Bohusläns museum, https://digi-
taltmuseum.se/011014291235/enligt-ab-flygtrafik-bengtsfors-tjuvkil-bohuslan, se Figur 
10. 

Figur 9 Översikt över sektionslägen för uppritade markprofiler som använts för jämförelse av ni-
våskillnader inom området. 
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Figur 10 Flygbild från 1938, https://digitaltmuseum.se/011014291235/enligt-ab-flygtrafik-bengtsfors-
tjuvkil-bohuslan. 

2.4.2 SGI:s bedömning 2019-11-16 

Utifrån hittills insamlat underlag och utförda överslagsberäkningar kunde SGI konstatera 
stora osäkerheter i jordmodellen. SGI bedömde därför att det fortsatt saknas geotekniskt 
underlag för att bedöma områdets stabilitet. 

Underlag från tidigare drönarflygningar (RTJ) visade sig ej ha önskad upplösning för att 
kunna göra jämförelse med den nya 2019-11-16. SGI beslutade att invänta ny drönarflyg-
ning för ny bedömning. 

Sannolikheten för bergras och blockutfall från den branta slänten söder om skredområdet, 
på grund av underminering som följd av skred och ras i lermassorna, bedömdes av SGI 
vara ganska hög i det korta perspektivet. Detta gäller främst från den del av bergslänten 
som ligger närmast skredets bakkant. Eventuella utfall därifrån kan förväntas hamna nära 
branten. Detta påverkar i första hand riskbilden inom redan avspärrat område och därmed 
vidtogs inga extra åtgärder då dessa områden sedan tidigare ej får beträdas till fots. 
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2.5 Platsbesök utfört söndag 2019-11-17 

Helene Kennedy och Maria Kristensson var SGI:s representanter på plats. 

2.5.1 Underlag insamlat 2019-11-17 

SGI utförde platsbesök på skredområdet för att bedöma möjlighet att utföra schakt/utjäm-
ning av vägen (för att kunna ta in geoteknisk borrbandvagn) samt hantering av vatten i 
området. 

SGI har fått tillstånd från fastighetsägare från anslutande fastighet i öster att göra sonde-
ringar i tillfartsvägen till fastighet 1:11 (utanför det avspärrade området). 

Differensanalys från drönarflygning mellan 2019-11-16 och 2019-11-14 (otillåten flyg-
ning) respektive 2019-11-17 och 2019-11-14, visade inte på några direkta skillnader mel-
lan 2019-11-17 och 2019-11-16, förutom vad som kan bedömas vara utökning av vatten-
samlingar och förmodade förändringar i höjd i vegetation (lutande träd). Analysen är väl-
digt osäker för de delar av området med mycket träd.  

Differensanalys från sjömätningarna visade på mindre rörelser i skredmassornas ytter-
kant, se Figur 11. Analysen blir osäker om vattenståndet varierar mellan mätningarna. 

Förklaring till färger i Figur 11: 
- Gult ingen skillnad.
- Grått uppåtrörelse: -0,3-0,5 m (mindre vattendjup).
- Rött uppåtrörelse: -0,1-0,3m (mindre vattendjup).
- Grönt nedåtrörelse: +0,1-0,3 m (ökat vattendjup).
- Blått nedåtrörelse: +0.3-0.5 m (ökat vattendjup)
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Figur 11 En första analys av rörelser inom sjömätningsområdet (passivzonen av skredet). Endast 
sönderfall av lerblock i kanterna kunde noteras. 

2.5.2 SGI:s bedömning 2019-11-17 

SGI bedömde det som osäkert att gå in i området med grävmaskin med anledning av stora 
mängder strömmande vatten från berget i söder i riktning mot tillfartsvägen. Räddnings-
tjänsten var behjälpliga med att installera pumpar och forsla bort vatten ur vattensamling-
arna söder om tillfartsvägen. 

Inga direkta skillnader kunde noteras mellan 2019-11-17 och 2019-11-16 förutom vad 
som kunde bedömas vara utökning av vattensamlingar och förmodade förändringar i höjd 
i vegetation (lutande träd). Med hänsyn till att inga noterbara rörelser hade skett mellan 
flygningarna beslutade SGI att avbeställa morgondagens planerade flygning. 

SGI har analyserat undervattenslänter utifrån de batymetriska mätningarna ut i havet. SGI 
bedömde utifrån underlaget att det vid ytterligare rörelser i skredmassorna i första hand 
blir lokala glidytor som inte påverkar totalstabiliteten för området. 
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2.6 Platsbesök utfört måndag 2019-11-18 

Maria Kristensson, Ulrika Isaksson och Johan Berglund var SGI:s representanter på plats. 

Räddningstjänsten påbörjade arbetet med omledning av vatten från området för att möj-
liggöra för grävmaskin att påbörja schaktarbeten inom området.  

Mindre jordrörelser inträffar i den branta bakslänten under bergöverhänget, de involve-
rade massorna bedömdes till ca 100 m3 lera, se Figur 12 

Figur 12 Jordrörelser i bakslänt som inträffade måndag 2019-11-18. 

2.6.1 Underlag insamlat 2019-11-18 

Under aktuell dag utfördes följande undersökningar för att hitta säkra zoner och underlag 
för utrymningsväg. Detta underlag ska sedan ligga till grund för de arbetsmiljöplaner som 
ska tas fram för att möjliggöra fortsatta undersökningar inom området. 

- Bergteknisk kartering, bergsakkunnig från SGI, med stöd av mätpersonal från
WSP.

- Georadar (WSP) inom områden markerade i Figur 13.
- Seismik (Impakt Geofysik) inom områden markerade i Figur 13 samt inom delar

av vägområdet (klassad som varm zon aktuell dag)
- Geotekniska fältundersökningar (Ingefors) påbörjades med jord-bergsonderingar

inom den östra delen av området, där framkomligheten medgav det och utan att
tillfartsvägens yta justerades.

- Sammanställning av vittnesuppgifter.
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Figur 13 Planerade områden för bergkartering, markradar respektive seismisk undersökning. 

2.6.2 SGI:s bedömning 2019-11-18 

Pumpning av vatten från ansamlingarna för att förhindra underminering av tillfartsvägen 
påbörjades efter beslut från Räddningstjänsten. Detta för att möjliggöra fortsatta geotek-
niska undersökningar längre in i området. Efter att vattnet hade pumpats bort från områ-
det, bedömde SGI att fältgeotekniska undersökningar kunde påbörjas längre in i området. 

På grund av jordrörelserna i bakslänten beställdes ny drönarflygning till 2019-11-19 med 
fotografier riktade in mot den förmodade bergslänten. 

SGI studerade bärigheten för maskinerna i området. Ett bärighetsbrott är lokalt och ytligt 
och det är svårt att upprätta en relevant jordmodell med hänsyn till att de skredade mas-
sorna är så uppspruckna och med stora lokala variationer i hållfasthet. Det saknas uppgift 
om hållfastheten i läget för maskinerna. SGI bedömde därför att det i dagsläget ej går att 
utföra en relevant bedömning av bärigheten för maskinerna inom skredområdet. 

Utifrån vittnesuppgifter om själva skredförloppet styrktes SGI:s antaganden om kvicklera 
i de centrala och nordöstra delarna av förstärkningsområdet. 

2.7 Platsbesök utfört tisdag 2019-11-19 

Jenny Gustafsson, Måns Dahlström och Helene Kennedy var SGI:s representanter på 
plats. 

2.7.1 Underlag insamlat 2019-11-19 

Geotekniska fältundersökningar utfördes på land och från flotte till havs, se resultat i 
markteknisk undersökningsrapport, MUR. Arbetena på land utförs vid den östligaste de-
len av den skredpåverkade marken, där vägen alltigenom bedömdes ha god bärighet för 
åtminstone en geoteknisk bandvagn. Från flotte påbörjades undersökningarna öster om 
skredområdet, så nära land som man vågade gå med hänsyn tagen till vattendjup och de 
skredade massorna. 
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Laboratorieanalyser av upptagna jordprover påbörjades på WSP:s laboratorium i Göte-
borg. Laboratorieanalyserna ska bland annat ge svar på förekomst av kvicklera för att be-
kräfta tidigare antaganden. 

SGI studerade hur ett eventuellt skred i de branta bakslänterna kan påverka totalstabilite-
ten. 

2.7.2 SGI:s bedömning 2019-11-19 

Tolkning av kvicklereförekomst 
Tolkningen av förekomst av kvicklera från utförda trycksonderingar inför bygglovsske-
det. Bedömningen är svår eftersom jorden både är skiktad och siltig. Resultat av bedöm-
ningen antas enligt följande, numrering av punkterna enligt Figur 14 samt Bilaga 2: 

• GG1: Kvicklera på 3 - 5 m djup

• GG2: Kvicklera på 4 - 6 m djup

• GG3: Troligen kvickt strax ovan och under skiktet (på djup 5-6 m, 7 -8m och 9-
10 m)

• GG4: Inte kvickt

• GG5: Inte kvickt
• GG6: På gränsen till kvickt. Troligen kvickt på 4-6 m djup.

Överslagsberäkningarna för påverkan av skred påvisade att stabiliteten för hela området 
försämras radikalt vid mindre skred i bakslänterna, vilket gjorde att SGI bedömde att det 
inte går att redovisa säkra zoner innanför avspärrningarna. Räddningstjänsten beslutade 
därför att ändra zonindelningen så att hela området omklassades till ”het zon” tills vidare. 

Figur 14 Översikt över geotekniska undersökningspunkter, Geogruppen samt SGI. 
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2.8 Platsbesök utfört onsdag 2019-11-20 

Jenny Gustafsson och Måns Dahlström var SGI:s representanter på plats. Helene Ken-
nedy var SGI:s representant på Kungälvs brandstation. 

2.8.1 Underlag insamlat 2019-11-20 

SGI analyserade följande resultat från kartering och geofysiska undersökningar för att 
hitta områden med små jorddjup, det vill säga nära till berg: 

- Bergkartering med hjälp av gps
- Bergkartering utan gps, med hjälp av kartunderlag
- Seismik
- Georadar

Fortsatta geotekniska fältundersökningar utfördes till land och havs.  

Fortsatta beräkningar utfördes för att bedöma stabiliteten inom området.  

Resultat från laboratorieundersökningar för punkt 2-4 till havs erhölls från WSP. 

2.8.2 SGI:s bedömning 2019-11-20 

Avgränsningar 

SGI utförde genomgång och analys av resultat från geofysiska undersökningar (georadar 
samt seismik), se bedömd berglinje (ca 1 meters jorddjup) i Figur 15 nedan (röd linje, 
osäker berglinje streckad röd- 2 tänkbara lägen under huset). 
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Figur 15 Principiell bild, bedömning av jorddjup. Röd heldragen bedömt djup <1m, streckad röd linje 
osäker bedömning. 

Analysen av underlaget indikerar att vi i anslutning till det vita huset har små jorddjup, 
max 1–2,5 m, på berg. Huset har källare, så det är troligt att det är urgrävt för detta och att 
huset är grundlagt på berg eller friktionsjord. SGI har även studerat den mest kritiska gli-
dytan i sektionen öster om området och bedömer att ett eventuellt ytterligare skred i 
denna sektion har låg sannolikhet att påverka det vita huset på Lökeberg 4:3. Däremot be-
dömer SGI att den befintliga avspärrningen ligger lite för nära den del av området som till 
viss omfattning har påverkats av skredet (mindre sprickor i kajkonstruktionen). 

Baserat på ovanstående gjorde SGI bedömningen att RTJ:s avspärrning bör flyttas ca 30 
m västerut från nu aktuellt läge, se grön, streckad linje i Figur 16 nedan. 
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Figur 16 Principiell bild som visar nytt föreslaget läge för avspärrning i väster (grön, streckad linje). 

Stabilitet 

SGI bedömde efter genomgång av utförda beräkningar att hela området bör vara så kallad 
”het zon” och kan alltså för aktuell dag inte bedömas vara stabilt. 

Analys av jordproverna i laboratorium påvisade kvicklera, vilket bekräftade vårt tidigare 
antagande att leran inom området är kvick. 

2.9 Analys och sammanställning torsdag 2019-11-21 

2.9.1 Underlag erhållet 2019-11-21 

Resultat från utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. 

Tolkning av kvicklera, utifrån utförda CPT-sonderingar från flotte och på land, utfördes 
enligt en metodik framtagen av SGI. Enligt denna metod studeras tillväxten i den totala 
neddrivningskraften vid geotekniska sonderingar. Om tillväxten är låg eller obefintlig ty-
der detta på kvicklera, som är mycket lättstörd, och då markeras symbol för kvicklera i de 
diagram som erhålls vid tolkningen, se Bilaga 1, Figur 21 Utvärdering kvicklera CPT sjö, 
bh 2-4 Figur 25. Metoden är att betrakta som en indikator och förekomst av kvicklera bör 
verifieras med ostörd provtagning.  
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2.9.2 SGI:s bedömning 2019-11-21 

Tolkning av kvicklereförekomst 

I områdets nordöstra delar bedömde SGI att leran är kvick, utifrån CPT-sonderingar i 
borrhål 2-4, 265, 275 samt 298 och laboratorieresultat för borrhål 2-4. För en översikt 
över undersökningspunkternas lägen, se Figur 14. 

I områdets nordvästra delar bedömde SGI inte att leran är kvick, utifrån CPT-sonderingar 
och resultat från laboratorieundersökningar för borrhål 2-6. 

Trycksonderingarna från geoteknisk utredning (Geogruppen) indikerade kvicklera i några 
av punkterna (bh 1, bh 2, bh 3) i den östra delen av den planerade byggnaden och för-
stärkningsområdet. I den sydvästra delen (bh 4 och 5) indikerade trycksonderingarna inte 
kvicklera. I bh 6 indikerade trycksonderingen kvicklera på 4-6 m djup. Se mer detaljerade 
beskrivning av tolkningen i avsnitt 2.7.2. 

Skredutbredningens begränsning i väster kan bero på att det eventuellt inte finns kvick-
lera i den riktningen. 

Avgränsningar 

SGI bedömde att läget för avspärrningarna som bedömdes 2019-11-20 ur ett geotekniskt 
perspektiv bör kvarstå. 

Stabilitet 

Efter fortsatt analys av stabilitetsberäkningar, laboratorieresultat och rörelsemätningar 
gjorde SGI bedömningen att man utifrån geotekniska förutsättningar eventuellt kan för-
ändra indelningen av området i ”varm” respektive ”het” zon enligt Figur 17 nedan. 
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Figur 17 Bedömning av zonindelning och avspärrning 2019-11-21 
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3. Kvarvarande geoteknisk riskbild
I detta korta tidsperspektiv inom ramen för en räddningstjänstinsats har inte allt erforder-
ligt underlag kunnat samlas in och tas fram varför nedanstående bedömningar och risk-
bild bygger på det underlag som hittills sammanställts och till den nivå det har hunnits 
analyseras.  

I bedömningarna ingår endast en beskrivning av den geotekniska riskbilden för området 
(främst utgående från personsäkerhet). Övriga risker, som exempelvis fallande träd och 
rotvältor, har inte bedömts. 

Bakkanten på det skredade området syns delvis i Figur 18, men fortsätter åt höger och 
vänster utanför bilden. Den utgörs till stora delar av en brant bergslänt, som i nedre delen 
har ett överhäng som underlagras av lera och morän (bedömt på avstånd). Skredärret vari-
erar i höjd från 0 meter i öster till som högst ca 10 meter i väster (till höger i Figur 18). 

Figur 18 Lera under bergöverhäng 

Det är svårt att bedöma hur mycket lera som återstår i bakslänterna, men lermassorna kan 
successivt förväntas falla ut utmed denna del av området på liknande vis som det släpp 
som inträffade 2019-11-18 se Figur 19. 
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Figur 19 Lersläpp i bakslänt 2019-11-18 

Ovan skredkanten finns i dagsläget vegetation och organiskt material som binds samman 
av delvis underminerade rotsystem. 

Att vistas nära skredets bakkanter är i nuläget riskfyllt, dels med tanke på ytterligare rö-
relser i jordmassorna, dels avseende risken för nedrasande organiskt material och de 
block och stenar som delvis binds av detta i nuläget.  
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4. Slutlig bedömning av
zonindelning och avspärrning

4.1 Slutlig bedömning av zonindelning och avspärrning 

Ur ett geotekniskt perspektiv kan SGI rekommendera zonindelning och avspärrning enligt 
Figur 20. Presenterad slutlig zonindelning och avspärrning kan omprövas när de geotek-
niska förhållandena är mer detaljerat utredda och en omprövning av riskerna inom områ-
det är möjlig att göra. En sådan bedömning innebär en längre tidshorisont, som ligger ut-
anför ramen för en räddningstjänstinsats. 

Figur 20 Slutlig bedömning av zonindelning och avspärrningar ur ett geotekniskt perspektiv 

Utifrån räddningstjänstens riktlinjer för varm respektive het zon, innebär att de områden 
som anges som het zon inte ska beträdas men områden som anges som varm zon kan be-
trädas till fots under förutsättning att; man bär skyddsutrustning (hjälm, varselkläder och 
skyddsskor), inte genomför ensamarbete samt inte vistas i området under den mörka de-
len av dygnet. 
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5. Rekommendationer för fortsatt
arbete

I det fortsatta arbetet med att säkerställa området ur stabilitetssynpunkt rekommenderar 
SGI att särskilt beakta nedanstående. 

5.1 Oberoende granskning 

I det fortsatta arbete med att säkra områdets stabilitet bedöms det som mycket angeläget 
att en oberoende granskare (GK3-granskare) engageras. Granskaren bör ha dokumenterad 
kunskap och erfarenhet från tidigare skredområden samt kompetens att genomföra stabili-
tetsanalyser i kvicklereområden.  

5.2 Bedömning av områdets stabilitet (jord och berg) 

Stabiliteten för olika delar av området bör inför fortsatta arbeten utredas vidare och stude-
ras mer i detalj för att få en bättre förståelse för hur olika delar kan hanteras. Exempelvis 
saknas helt information om portrycksförhållanden och grundvattennivåer inom området, 
vilket utgör ett viktigt underlag vid bedömning av stabiliteten. Generellt kommer lerans 
hållfasthet successivt att återhämta sig med tiden, vilket gör att förhållandena gradvis för-
bättras och sannolikheten för ett nytt framåtgripande skredförlopp minskar. För bakslän-
terna mot berget kommer dock sannolikheten för jordrörelser att öka över tid, då leran i 
dagsläget står i en brant vinkel. 

Om arbete så småningom skall utföras i området så behöver detta inledas med att berg-
rensning i underkant slänt utförs på ett så säkert sätt som möjligt. På längre sikt kan det 
också finnas risk för blockutfall högre upp i slänten, men detta är inget som påverkats av 
den aktuella skredhändelsen. Dock bör det beaktas i permanentskedet, om man avser att 
bebygga fastigheten. 

5.3 Arbetsberedningar 

Arbetsberedningar med uppdaterad riskanalys och åtgärdsplan ska tas fram för alla plane-
rade arbetsmoment inom området. För att kontrollera rörelser inom området bör det in-
stalleras inklinometrar och portycksmätare, upprättas syftlinjer för kontinuerlig inmätning 
samt utföras drönarflyningar. Arbeten ska föregås av stabilitetsberäkningar, som ingår 
som en del av arbetsberedningarna. 

Arbetsberedningar ska granskas av geotekniker (se stycke Oberoende granskning ovan) 
innan arbetena påbörjas. 
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1. BILAGA - Kvickleratolkning av 
CPT-sonderingar 

Med hjälp av ett verktyg för tolkning av kvicklera har SGI utvärderat nu utförda CPT-
sonderingar för att få en bättre bild över var det kan finnas kvicklera. 

 

Figur 21 Utvärdering kvicklera CPT sjö, bh 2-4 

 

Figur 22 Utvärdering kvicklera CPT sjö, bh 2-6 
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Figur 23 Utvärdering kvicklera CPT land, bh 265 

 
Figur 24 Utvärdering kvicklera CPT land, bh 275 
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Figur 25 Utvärdering kvicklera CPT land, bh 298 
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2. BILAGA - Översiktskarta över 
utförda geotekniska 
fältundersökningar 
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