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Förord 
Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa och 
för stora delar av vår bebyggelse och infrastruktur. Av den nu rådande nationella strategin 
för klimatanpassning så framgår det att Regeringens mål för samhällets anpassning till ett 
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt 
möter klimatförändringen genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Den 
fysiska planeringen har avgörande betydelse för hur väl våra bebyggelsemiljöer kommer 
att vara anpassade till ett föränderligt klimat. För en effektiv klimatanpassning krävs inte 
bara planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar 
hänsyn till lokala variationer, utan som också gör det möjligt att samordna olika åtgärder 
på regional nivå.  

SGI har sedan 2009 tilldelats medel från anslag 1:10 Klimatanpassning för 
klimatanpassningsinsatser inom vårt ansvarsområde genom utredning, kartläggning och 
metodutveckling som minskar riskerna för ras, skred och erosion samt bidrar till en 
hållbar bebyggelse i ett föränderligt klimat. 

Mellan åren 2009 och 2012 skredriskkarterades Göta älv och under åren 2012–2013 
pågick ett arbete med att nyttiggöra materialet från denna utredning. Därefter karterades 
Norsälven, som ett pilotområde för utveckling av en förenklad metodik för 
skredriskkartering jämfört med Göta älvutredningen. Norsälven slutfördes 2015. 
Skredriskkarteringen längs Säveån, som blev färdig 2017, bygger vidare på den metodik 
som togs fram för Norsälven. Utredningen längs Ångermanälven påbörjades 2015 och 
slutförs nu i maj 2022.  

Skredriskkarteringen syftar till att ge ett heltäckande underlag längs vattendraget. 
Underlaget kan användas på översiktsplanenivå för att underlätta prioriteringar i 
kommuners och länsstyrelsers fortsatta arbete med att anpassa samhället till 
klimatförändringen. Karteringen längs Ångermanälven har också lett fram till förbättrade 
metoder för geotekniska undersökningar och beräkning av stabiliteten i slänterna i den 
här typen av geologiska områden, samt bättre förståelse för de processer som påverkar 
stabiliteten idag och i ett förändrat klimat. 

Skredriskkarteringen längs Ångermanälven har resulterat i en samlad översiktlig bild av 
risken för skred i dagens och framtidens klimat, för bebyggd och obebyggd mark och för 
områden med samhällsviktig infrastruktur. Utredningens resultat och slutsatser 
presenteras i SGI Vägledning 5 ”Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven”, 
bestående av tre delar: 

• Del 5-1 – Sammanfattning och kartredovisning är en sammanfattning av 
karteringsarbetet samt förslag på hur resultaten kan användas i arbetet med 
klimatanpassning i kommuner och län. Här finns också en redovisning av 
skredriskerna i kartform. Kartorna innehåller både skredrisker för dagens 
förhållanden och en bedömd känslighet för klimatpåverkan längs vattendraget. 

 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning SGI Vägledning 5-3A 
 
  1.1-2010-0717 

 

• Del 5-2 – Metodik och analys innehåller en mer utförlig beskrivning av 
utredningens metoder, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser. 

 
• Del 5-3 – Fördjupningsbilaga 3A-3E, som fokuserar på fördjupade 

beskrivningar av den använda metodiken för bestämning av parametrar för 
stabilitetsberäkning, modellering av grundvatten och portryck, älverosion, yterosion 
och sannolikhetsanalys. 

Redovisningen finns tillgänglig i form av kartor via SGI:s kartvisningstjänst. I 
kartvisningstjänsten kan olika kartskikt (GIS-skikt) tändas och släckas, beroende på vad 
man vill studera. Detta kan vara mycket värdefullt i planeringssammanhang. 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett 
huvuduppdrag samt ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys och utredning. 
Arbetet har letts av en uppdragsledningsgrupp bestående av Karin Bergdahl, 
Hjördis Löfroth, Ulrika Isaksson och Karin Odén. Förutom ovanstående har Anette 
Björlin, Björn Dehlbom, Hilda Dahlin-Joklint, Miriam Zetterlund, Ramona Kiilsgaard, 
Tobias Thorén och Åsa Jönsson varit deluppdragsledare. Bo Vesterberg, Godefroid 
Ndayikengurukiye, Gunnel Göransson, Hanna Blomén, Karin Lundström, Per Nylander, 
Mats Öberg, Anna Kjellin och Rebecca Lindvall har bidragit i betydande omfattning i 
uppdragsarbetet. Per Samuelsson har formgivit och språkgranskat rapporterna och 
arbetat med kommunikation. Sammanlagt har ett 30-tal SGI-medarbetare bidragit i 
arbetet. Karin Odén har granskat rapporten i sin helhet. Avdelningschef HannaSofie 
Pedersen har varit internbeställare. 

Denna fördjupningsbilaga har tagits fram av Hjördis Löfroth, Tobias Thorén och Karin 
Lundström.  

Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut, bland annat 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI), Trafikverket, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, samt Sollefteå och 
Kramfors kommuner. Dessutom har konsultutredningar handlats upp som gäller bland 
annat flygresistivitetsmätning (TEM), batymetriska undersökningar, hydrodynamisk 
modellering, erosionsanalys samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och 
stabilitetsutredningar. 

Beslut om publicering har tagits av Johan Anderberg, generaldirektör vid Statens 
geotekniska institut, Linköping i maj 2022. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regeringen att genomföra 
skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med anslag för 
klimatanpassning. Karteringen innefattar även en bedömning av klimatförändringens 
inverkan på skredrisken. Efter utförd skredriskkartering av Göta älv har två vattendrag 
hittills skredriskkarterats med en förenklad metodik jämför med Göta älvmetodiken; 
Norsälven i sydvästra Värmland och Säveån i Västergötland, öster om Göteborg. Under 
2015 påbörjade SGI arbetet med en skredriskkartering för Ångermanälven. 

De geologiska och geotekniska förhållandena längs Ångermanälven skiljer sig från de 
tidigare karterade älvarna för vilka jordlagren består av lös lera och slänter med måttlig 
höjd. Slänterna längs Ångermanälven är i många fall mycket höga (>40 m) och jordlagren 
består till största delen av skiktade, siltiga jordar. Kunskapen om hur egenskaper i dessa 
jordar bör bestämmas och utvärderas är relativt begränsad. I silt kan negativa portryck 
förekomma, vilka verkar stabiliserande på slänterna, och kunskapen om dessa är även 
den begränsad. Vid tidigare genomförda stabilitetsutredningar har i flera fall orimligt låga 
säkerhetsfaktorer erhållits, vilket tyder på felaktiga ingångsparametrar. Därför 
genomfördes ett arbete med att ta fram en metodik för parameterbestämning för 
stabilitetsberäkningarna längs Ångermanälven, som underlag för skredriskkarteringen. 
Den framtagna metodiken presenteras i Lundström et al, (2019) och i Bilaga 1 samt i ett 
styrdokument för utförande av en stabilitetsutredning (SGI, 2020-04-17) som togs fram 
baserat på Lundström et al, (2019). 

Under arbetet med stabilitetsutredningen för Ångermanälven etapp 1 från Faxälvens 
utlopp uppströms i nordväst till Överlännäs nedströms i sydost (Figur 1-1), gjordes ett 
stort antal geotekniska undersökningar, såväl fältundersökningar, 
laboratorieundersökningar och portrycksmätningar. Resultatet och analysen av dessa 
resulterade i ett större underlag som utnyttjades till att utveckla den metodik som togs 
fram av Lundström et al. (2019).  
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Figur 1-1: Karta över etapp 1 

 
Resultaten av skredriskkarteringen och den metodik som använts redovisas i ett antal 
rapporter, vilka utgörs av två huvudrapporter (Del 1 och 2): (SGI, 2022a och 2022b) samt 
fem fördjupningsbilagor (Del 3A-E); (SGI, 2022c, 2022d, 2022e, 2022f och 2022g). 

I denna fördjupningsbilaga beskrivs den metodik som använts vid stabilitetsutredningen 
för Ångermanälven och vilka justeringar som gjorts utifrån den föreslagna metodiken i 
Lundström et al. (2019). Underlaget till fördjupningsbilagan är det reviderade 
styrdokumentet för Ångermanälven: Riktlinjer för tekniskt arbete med dokumentnamn 
03ST002, daterat 2020-04-17, (SGI dnr 1.1-1812-0755), PM Geoteknik 03PM10101: 
Stabilitetsutredning Ångermanälven etapp 1, Slutrapport 2020-10-09 (SGI dnr 1.1-1812-
0755) samt Lundström et al, (2019). 

 

1.2 Syfte, mål och avgränsning 

Syftet med denna fördjupningsbilaga är att beskriva hur de parametrar som utgör 
underlag för stabilitetsberäkningarna bestämts och hur stabilitetsberäkningarna utförts. 
Detta görs utförligare än vad som finns utrymme för inom Skredriskkarteringens rapport 
del 2: Metodik och analys (SGI, 2022b). Avsikten är också att beskriva vilka förändringar 
som gjorts utifrån den ursprungliga metodiken för parameterbestämning som togs fram 
av Lundström et al. (2019). Målet är att klargöra hur ingångsparametrar till 
stabilitetsberäkningarna för skredriskkarteringen längs Ångermanälven har bestämts och 
hur beräkningarna har utförts.  
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Som underlag för indelningen i karakteristiska jordlager och utvärdering av parametrar 
har det utförts geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, samt grundvatten- och 
portrycksmätningar. Typ och omfattning av fält- och laboratorieundersökningar 
redovisas i del 2 (SGI, 2022b). Typ och omfattning av grundvatten- och 
portrycksmätningar redovisas i del 3B, SGI, (2022d). Hur beräkningar av stabiliteten för 
ett förändrat klimat utförts redovisas i del 2, SGI (2022b).  

2 Karakteristiska jordlager 
 

2.1 Allmänt  

Längs Ångermanälven finns mäktiga sedimentlager med olika sammansättning av sand, 
silt och lera med varierande fasthet, följt av friktionsjord med högre fasthet. I ett 
inledande arbete med att ta fram en metodik för bestämning av parametrar för 
stabilitetsberäkningarna, utfördes undersökningar i ett utvalt antal sektioner. Detta ledde 
fram till att man kunde identifiera ett antal karakteristiska jordlager (Lundström et al, 
2019). I rapporten beskrivs fyra olika karakteristiska jordlager med geotekniskt skilda 
egenskaper, vilka återkom i de flesta av de undersökta sektionerna men med varierande 
lagerordning och varierande mäktighet. 

De fyra karakteristiska jordlager som identifierades (Lundström et al, 2019 och Bilaga 1), 
utgörs av: 

• ”Sand” med varierande relativ fasthet. 
• ”Lös silt”. Utgörs av silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg relativ fasthet. 
• ”Fast silt”. Utgörs av silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet. 
• ”Friktionsjord”. Utgörs i regel av morän eller isälvsmaterial med hög till mycket hög 

relativ fasthet.  

Mellan de olika karakteristiska jordlagren finns övergångszoner som gör att gränsen 
mellan jordlagren inte är helt exakta och tydliga. Dessa gränser får därför bestämmas 
utifrån en ingenjörsmässig bedömning baserat på samtliga insamlade data. Ett exempel 
på indelning i karakteristiska jordlager visas i Figur 2-1. 
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Figur 2-1: Exempel på sektion med indelning i karakteristiska jordlager. 
 

2.2 Identifiering av karakteristiska jordlager 

 Underlag för indelning i karakteristiska jordlager 

Som underlag för indelning i karakteristiska jordlager användes resultat från CPT-
sondering, hejarsondering och provtagning. Jordlagren identifierades genom utvärdering 
av nedanstående metoder och parametrar (Lundström et al, 2019).  

• Portrycksparametern Bq erhållen från utvärderade CPT-sonderingar (med Conrad). 
• Jordartsbestämning på upptagna prover (störda och ostörda prover).  
• Jordens relativa fasthet utvärderad utifrån CPT-sondering.  
• Jordens relativa fasthet utvärderad utifrån hejarsondering. 

2.2.1.1 Portrycksparametern Bq 

Portrycksparametern Bq som bestäms vid CPT-sondering kan användas som en indikator 
på om jorden uppträtt odränerat, möjligen odränerat, dränerat eller delvis dränerat under 
sonderingen. Därmed kan den också användas för att avgöra om odränerad och/eller 
dränerad skjuvhållfasthet bör utvärderas eller inte. Baserat på utförda CPT-sonderingar 
tog Lundström et al, (2019) fram gränser på Bq -värden för när jorden uppträder 
dränerat, delvis dränerat, möjligen odränerat och odränerat, se Tabell 2-1. Ett Excelblad 
togs även fram för sortering av nivåer där olika av dräneringsförhållanden rått baserat på 
Bq-parametern.  
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Tabell 2-1: Gränser för Bq-faktor och identifiering av jordlagertyp 

Bq Dräneringsförhållande Möjliga karakteristiska 
jordlager 

<0,03 Dränerat ”Sand” eller ”Fast silt”  

0,03 ≤ Bq <0,2 Delvis dränerat ”Fast silt” 

0,2 ≤ Bq <0,4 Möjligen odränerat ”Lös silt”  

0,4 ≤ Bq Odränerat ”Lös silt” eller lera 
 

Portrycksparametern, Bq, bestäms vid CPT-sondering enligt: 

𝐵𝐵𝑞𝑞 =
∆𝑢𝑢2

(𝑞𝑞𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑣𝑣0)
 

där u2 är portryck uppmätt vid normal filterplacering ovanför koniska spetsen (kPa) 

qt= totalt spetstryck (kPa) 

𝜎𝜎𝑣𝑣0 = totalspänning (kPa) 

 

2.2.1.2 Relativ fasthet 

Jordens relativa fasthet utvärderas ur erhållna spetstryck vid CPT-sonderingen enligt 
Tabell 2-2. I ursprungstabellen (Bergdahl et al, 1993) finns inga värden angivna för CPT-
sondering så i Lundström et al, (2019) likställs de i ursprungstabellen angivna värdena 
för spetstrycksondering med det vid CPT-sondering korrigerade spetstrycket, qt. 

Tabell 2-2: Indelning efter relativ fasthet och spetsmotstånd från CPT-sondering. Modifierad efter 
Bergdahl et al (1993). 

Relativ fasthet 
Spetsmotstånd vid trycksondering 
eller korrigerat spetstryck, qt, från 
CPT (MPa) 

Mycket låg 0 – 2,5 
Låg 2,5 – 5 
Medelhög 5 – 10 
Hög 10 – 20 
Mycket hög >20 

 

Jordens relativa fasthet kan utvärderas från hejarsondering enligt  Tabell 2-3.  
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Tabell 2-3: Indelning efter relativ fasthet och resultat från hejarsondering (efter Bergdahl et al, 
1993). 

Relativ fasthet HfA,netto (sl/0,2 m) 
Mycket låg 0–4 
Låg 2–8 
Medelhög 6–14 
Hög 10–30 
Mycket hög >25 

 

 Identifiering av karakteristiskt lager ”Sand” 

Det karakteristiska jordlagret ”Sand” avser sand som kan innehålla siltskikt och som har 
varierande relativ fasthet enligt Tabell 2-2. Lagret ”Sand” identifieras i enlighet med 
rekommendationer i Lundström et al, (2019), Bilaga 1, vilka också använts utan 
justeringar i stabilitetsutredningen: 

• Utvärdering med Conrad från CPT-sonderingar. Vid utvärderingen har nivåer där 
enbart friktionsvinkel utvärderats i Conrad (Bq<0,03) , ansetts vara sand.  

• Provtagning (kolvprovtagning, Shelbyprovtagning och skruvprovtagning) och 
jordartsklassificering på laboratorium. Risken för nedrasade jordmassor i skruvhål 
och förlust av material har bedömts och värderats. 

• Verifiering av jordarter utvärderade med Conrad har gjorts för varje sektion mot 
resultaten från minst en provtagningspunkt  

 

 Identifiering av karakteristiskt lager ”Lös silt” 

Det karakteristiska jordlagret som benämns ”lös silt” omfattar lager av silt, lerig silt, siltig 
lera eller lera med mycket låg relativ fasthet enligt Tabell 2-2. Lundström et al, (2019), 
Bilaga 1, ger följande rekommendationer för identifiering av lagret, vilka också använts 
utan justeringar i stabilitetsutredningen enligt Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-
17): 

• CPT-sondering med följande kriterier: 
o Spetstrycket, qt, visar att lagret har mycket låg relativ fasthet enligt Tabell 

2-2. 
o Vid utvärdering i Conrad tolkas jorden normalt som lera och endast 

odränerad skjuvhållfasthet utvärderas av Conrad. 
o Jorden kan klassificeras enligt Bq-faktorn, som möjligen odränerad med 

Bq varierande mellan 0,2 och 0,4 eller odränerad med Bq>0,4, enligt 
Tabell 2-1. 

• Provtagning med jordartsklassificering. 

 Identifiering av karakteristiskt lager ”Fast silt” 

Det karakteristiska jordlagret som benämns ”fast silt” innehåller silt med låg till hög 
relativ fasthet (enligt Tabell 2-2) som i regel är varvig och siltig. I vissa tunnare lager kan 
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dock den relativa fastheten vara på gränsen till mycket låg och även ligga något under 
gränsen för låg i enstaka fall. Lundström et al, (2019), Bilaga 1, ger följande 
rekommendationer för identifiering av lagret, vilka också använts utan justeringar i 
stabilitetsutredningen enligt Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17): 

• CPT-sondering med följande kriterier: 
o Spetstrycket, qt, visar att lagret har låg till hög relativ fasthet (se Tabell 

2-2) 
o Vid utvärdering i Conrad tolkas jorden normalt som silt, men lagret 

innehåller ofta sand- och/eller lerskikt, och oftast utvärderas både 
odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel. Även om Conrad 
utvärderar jorden som sand kan den utgöras av ”fast silt”. 

o Jorden kan med stöd av Bq-faktorn klassificeras som dränerad med 
Bq<0,03 eller delvis dränerad med Bq varierande mellan 0,03 och 0,2. 
”Fast silt” utvärderas där Bq-faktorn är mindre än 0,2. 

• Provtagning med jordartsklassificering. 

 Identifiering av karakteristiskt lager ”Friktionsjord” 

Lagret ”friktionsjord” avser friktionsjorden beläget underst i jordlagerföljden. Lagret 
”friktionsjord” har mycket hög relativ fasthet enligt Tabell 2-2. Enligt rekommendationer 
i Lundström et al, (2019), Bilaga 1, vilka också använts i stabilitetsutredningen enligt 
Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17), bedöms nivån för överkanten av detta lager 
baserat dels på stoppnivån som erhålls vid CPT-sondering och dels på utvärdering av 
hejarsonderingen. Den nivå där den relativa fastheten övergår till mycket hög kan 
normalt anses utgöra gränsen.  

2.3 Indelning i geologiska typområden  

Vid skredriskkarteringen ska varje område längs älven som är geologiskt och topografiskt 
likartat representeras av minst en geoteknisk undersöknings- och beräkningssektion. För 
skredriskkarteringen längs Ångermanälven gjordes inledningsvis ett försök att dela in 
etapp 1 i sådana typsträckor enbart baserat på jordartskartan och Lantmäteriets 
nationella höjdmodell (NH). Detta resulterade i två olika indelningar (Lundström et al, 
2019), Bilaga 1. En kontroll gjordes av ett fåtal typsträckor där ett flertal 
undersökningspunkter med jordartsbestämning fanns. Denna visade att det fanns stora 
variationer i såväl jordarter som jordlagertjocklek inom typsträckorna. För att få ett bättre 
underlag för indelning i typsträckor genomfördes därför flygburen resistivitetsmätning 
(TEM) (Persson och Smith, 2018, i Lundström et al, 2019), Bilaga 1. Baserat på 
resistivitetsmodeller från den flygburna resistivitetsmätningen kombinerat med 
jordartskartan och karakteristiska jordlager i befintliga sektioner delades området 
närmast älven in i sex olika typområden med liknande jordlagerföljd enlig nedan 
(Lundström et al, 2019), Bilaga 1: 

• Typområde 1: Sandlager i ytan ovanpå lera/silt. Sandlagren visar hög resistivitet 
(>350 Ohmm) och har en mäktighet på minst 15 m. 

• Typområde 2: Sandlager i ytan ovanpå lera/silt. Sandlagren visar måttligt hög 
resistivitet (cirka 200–350 Ohmm) och har en mäktighet på cirka 10–15 m. 
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• Typområde 3: Tunna sandlager (<10 m) ovanpå lera/silt. 
• Typområde 4: Sand saknas. Silt i ytan. 
• Typområde 5 och 6: Sand respektive silt i ytan enligt jordartskartan och 

resistivitetsmodellen visar mycket hög resistivitet (> 500 Ohmm). Detta tolkades som 
att bergrundsytan ligger nära markytan, troligtvis bara någon meter ner.  

Efter att alla geotekniska undersökningar inom etapp 1 genomförts jämfördes 
indelningen i typområden från TEM med indelningen i karakteristiska jordlager utifrån 
undersökningarna i 28 av dessa sektioner av SGU på uppdrag av SGI (Persson, 2020). 
Innan denna utvärdering genomfördes justerades den tidigare klassningen av jordlager 
vid TEM-utvärderingen för att överensstämma med indelningen i karakteristiska 
jordlager (enligt kapitel 2.2). Utifrån jämförelsen dras bland annat följande 
sammanfattande slutsatser (Persson, 2020): 

• Det är inte möjligt att skilja på lagren ”sand” och ”fast silt” i resistivitetsmodellerna 
eftersom båda lagren visar en hög resistivitet.  

• Flygburen TEM är speciellt bra på att identifiera lagret ”lös silt” eftersom det har låg 
resistivitet i jämförelse med lagren ”sand”, ”fast silt” och ”friktionsjord”. 

• Tunna lager av ”lös silt” nära markytan, över lager av högresistiv 
friktionsjord/berggrund kan inte identifieras i resistivitetsmodellen. 

• Utvärderingen visar att lager mindre än ca 5 m tjocklek inte kan identifieras. Detta 
gäller såväl tunna lager av ”lös silt” som överlagrar friktionsjord/berg och tunna lager 
av ”sand” och ”fast silt” som överlagrar lager av ”lös silt”.  

Baserat på resultatet av utvärderingen beslutades att göra en något förenklad indelning i 
tre typområden med liknande jordlagerföljd. Eftersom lagren ”sand” och ”fast silt” inte 
kan skiljas åt avseende resistivitet har dessa lager slagits ihop, se exempel i Figur 2-2. 
Likaså har en grövre indelning gjorts än tidigare eftersom lager med mindre mäktighet än 
5 m inte kan identifieras med TEM. Denna indelning, som i stort sett överensstämmer 
med de utförda geotekniska undersökningarna, visas nedan (Persson, 2020):  

• Typområde 1: Mäktiga högresistiva lager (i de flesta fall >15 m) med ”sand” och ”fast 
silt” som överlagrar ”lös silt”.   

• Typområde 2: Tunnare lager (i de flesta fall <10 m) med ”sand” och ”fast silt” som 
överlagrar ”lös silt”.   

• Typområde 3: Tunna jordlager (mindre än 10 m av ”sand”, ”fast silt” och/eller ”lös 
silt”) på friktionsjord/ berg. 
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Figur 2-2  Resistivitetsmodeller längs en flyglinje vid sektion H40/700. I det högra diagrammet 
visas resistiviteten vid borrpunkt 06TY01. Från modellen är det inte möjligt att skilja på lagret 
sand och fast silt. Lös silt kommer fram som ett tydligt lågresistivt lager där både övre och undre 
begränsning är relativt väl bestämd. (från Persson, 2020)    
 

Efter det första försöket att dela in i typsträckor baserat på jordartskartan och nationella 
höjdmodellen har information om bland annat geomorfologi och jordrörelser tillkommit. 
Geomorfologin kartlades längs aktuell delsträcka för att kunna prognostisera erosion 
fram till år 2100 längs Ångermanälven (DHI, 2018). SGI har också fått tillgång till 
Sollefteå kommuns skredliggare där olika händelser/jordrörelser sedan år 1999 har 
dokumenterats och läget för dessa har lagts in i kartor. 

Som ett komplement till indelningen i typområden utifrån TEM har en subjektiv 
indelning gjorts i karakteristiska områden med stöd av den geomorfologiska analysen och 
Sollefteå kommuns skredliggare. Indelningen baseras på geologiska och topografiska 
faktorer såsom släntlutning, antal skred, antal raviner, rapporterade 
händelser/jordrörelser, jordart i ytan och närhet till berg. Syftet var att se hur en sådan 
indelning blir jämfört med typområdesindelningen utifrån flygburen TEM, vilka 
områdesindelningar som stämmer överens och vilka skillnader som kan ses (se SGI, 
2022f).   

Bedömningen är att indelningen i karakteristiska områden från topografiska och 
geologiska faktorer relativt väl stämmer överens med typområden från flygburen TEM. I 
de flesta fall finns en gräns mellan två typområden från TEM ungefär i samma läge som 
en gräns mellan två karakteristiska områden utifrån topografi och geologi. Däremot är 
flera av de karakteristiska områdena utifrån topografi och geologi större och kan ibland 
omfatta två eller tre olika typområden från flygburen TEM, se Figur 2.3.  
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Figur 2-3  Typområden utvärderade utifrån flygburen TEM mätning jämfört med karakteristiska 
områden bedömda utifrån geologiska och topografiska faktorer.  
 

3 Parametrar för stabilitetsberäkning 
 

3.1 Bestämning av medelvärden  

För stabilitetsberäkningar behöver värden på skjuvhållfasthet, skrymdensitet och 
portryck tas fram för hela jordprofilen. Värdena som används i beräkningarna ska utgöras 
av ett medelvärde för varje materialegenskap.  

Medelvärdet beräknades utifrån ett givet spann som motsvarade 90 % konfidensintervall 
av en ”oändligt” stor provningsmängd med normalfördelade värden. Konfidensintervallet 

90% motsvarar standardavvikelsen (σ1) gånger 1,65, se Figur 3-1. Metodiken grundar sig 

i en förenklad tillämpning av punktskattningsmetoden (PEM). Gränsvärden för ±1.65⋅σ 
tas fram genom en ingenjörsmässig bedömning och är därmed något subjektiv. I följande 
avsnitt redovisas dessa värden för respektive parameter. Detta underlag används sedan 
vid efterföljande beräkningar av sannolikheten för skred. 

 

 

1 σ = standardavvikelse 
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Figur 3-1. Konfidensintervall 90 %, normalfördelade värden. 
 

3.2 Skrymdensitet  

Skrymdensiteten för de olika karakteristiska jordlagren har valts enligt Tabell 3-1 enligt 
Lundström et al. (2019). Dessa värden har visat sig stämma bra överens med de 
bestämningar som gjordes vid rutinundersökningar i stabilitetsutredningen.  

 

Tabell 3-1. Val av densitet för karakteristiska jordlager längs Ångermanälven.  

Karakteristiskt 
jordlager 

Skrymdensitet (t/m3) 

Naturfuktig  
(inte helt 
vattenmättad) 

Vattenmättad 

”Sand”  1,70 1,80 

”Lös silt”  1,80 1,90 

”Fast silt”  1,80 1,90 

”Fast friktionsjord”  2,0 2,2 

 

3.3 Odränerad skjuvhållfasthet  

I enlighet med rekommendationerna från Lundström et al. (2019), Bilaga 1, ska 
odränerad skjuvhållfasthet utvärderas utifrån CPT-sonderingar och aktiva triaxialförsök 
för lagret ”lös silt” inklusive lera. De aktiva, odränerade triaxialförsöken utvärderades 
enligt en metodik framtagen på SGI. Brottvärdena utvärderas vid spänningstillståndet för 
ett valt värde på portrycksparametern A=0,25 (A= Δu/σa där σa är lika med axiell 
totalspänning vid triaxialförsök), se Lundström et al. (2019), Bilaga 1.  
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Odränerad skjuvhållfasthet ska endast utvärderas för de jordlager som uppvisar ett 
odränerat eller möjligen odränerat beteende med ledning av portrycksparametern Bq 
bestämd med CPT (Tabell 2-1) (Lundström et al, 2019, Bilaga 1). Detta innebär att för 
jordlager med Bq-värden större än 0,2 ska odränerad skjuvhållfasthet utvärderas. Ett 
kalkylblad togs fram som underlag för sortering av värden där Bq>0,2. 

I Lundström et al, (2019), Bilaga 1, togs det också fram ett spann över den odränerade 
skjuvhållfasthetens variation med djupet baserat på de undersökningar som gjorts, vilket 
markerades med trendlinjer för min- och maxvärden. Detta spann skulle användas som 
en första ansats för bedömning av vilka värden som omfattas tillhöra 90 % av den totala 
provningssvärmen.  

Arbetsgången som beskrivs nedan föreslogs i Lundström et al. (2019), men har 
modifierats i stabilitetsutredningen, enligt Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17) 
under punkt 3 så att de framtagna gränserna utgör en första ansats till en bedömning av 
vilka värden som omfattar 90 % av provningssvärmen. 

1. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet görs utifrån utförda CPT-sonderingar 
som utvärderats med Conrad, vilket ger värden som motsvarar hållfasthet i direkt 
skjuvriktning. 

2. De utvärderade skjuvhållfastheterna från CPT-sonderingar sorteras så att endast 
nivåer där odränerade eller möjligen odränerade förhållanden antas råda 
redovisas (Bq >0,2). 

3. Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad med CPT-sonderingar sammanställs och 
jämförs med framtaget hållfasthetsintervall (trendlinjer för min- och maxvärden) 

som i stabilitetsutredningen modifierades till  𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2,0𝜎𝜎𝑣𝑣0

0,6 𝑜𝑜𝑐𝑐ℎ 𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 9𝜎𝜎𝑣𝑣0

0,43 ,  
där 𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷 är hållfastheten i direkt skjuvriktning. Dessa begränsningslinjer kan 
utgöra en första ansats till en bedömning av vilka värden som omfattar 90 % av 
provningspunkterna. 

4. Detta ger underlag för bedömning av behov av kompletterande kolvprovtagning 
och aktiva odränerade triaxialförsök. 

5. Vid behov utförs triaxialförsök på prover i utvalda sektioner. Försöken utvärderas 
enligt framtagen metod, se ovan. Den utvärderade aktiva odränerade 
skjuvhållfastheten räknas om till direkt skjuvriktning med 

jordtryckskoefficienten K0=0,7 (försiktigt val) enligt: 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷

(0,25+0,75𝐾𝐾0)
= 1,29 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷 

Vid den utförda stabilitetsutredningen sammanställdes samtliga utvärderade odränerade 
skjuvhållfastheter för hela etapp 1. Genom att värdena var relativt sammanhållna och 
följde trenden i tillväxt mot djupet bedömdes att sammanställningen var relevant och att 
en gemensam skjuvhållfasthetsfördelning kunde tas fram för hela området. 

För att kunna ta fram medelvärden behövde de framtagna begränsningslinjerna justeras 
så att dessa bedömdes motsvara 90% konfidensintervall. Uppenbart ”felaktiga” värden 
sorterades bort. Likaså togs de värden bort som mot djupet av sonderingarna i aktuellt 
jordlager konsekvent steg kraftigt, vilket sannolikt beror på övergången till fastare 
jordlager. Efter denna bortsortering av värden som bedömts vara irrelevanta, justerades 
de bedömda begränsningslinjerna enligt punkt 3 ovan. Därefter bestämdes medelvärdet 
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av dessa värden, vilka varierar med djupet, enligt: 𝑐𝑐𝑢𝑢 =  5,03𝜎𝜎𝑣𝑣0
0,49 (Tyréns, 2020-10-09, 

rev B 2021-02-19). Utvärderade värden på odränerad skjuvhållfasthet efter bortsortering 
av irrelevanta värden, samt bedömt medelvärde och begränsningslinjer framgår av Figur 
3-2.  

 

Figur 3-2: Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från utförda CPT-sonderingar (små symboler) 
och aktiva triaxialförsök (stora kvadrater), efter bortsortering av irrelevanta värden. 
Triaxialförsöken är omräknade till att motsvara direkt skjuvriktning med ett antaget K0=0,7. 
Rödstreckade linjer avser bedömda trendlinjer över min- och maxvärden (90 % 
konfidensintervall) för skjuvhållfasthetens variation mot djupet. Medelvärdet av dessa linjer visas 
med en tunn svart prickad linje. Medelvärdet mot djupet av samtliga bestämda värden visas med 
en tunn, heldragen svart linje (kraftig variation längs djupet). Den valda skjuvhållfastheten i 
stabilitetsberäkningarna visas med en lite tjockare svart, heldragen linje (linjär funktion mot 
djupet). Figur modifierad utifrån (Tyréns, 2020-10-09, rev B 2021-02-19). 

 

3.4 Dränerad skjuvhållfasthet  

Dränerad skjuvhållfasthet (kohesionsintercept och friktionsvinkel) utvärderas för 
samtliga karakteristiska jordlager. Utifrån dessa värden bedöms vilka värden som anses 
innefattas inom 90 % konfidensintervall. Denna utvärdering utgör sedan grund för att 
beräkna medelvärdet.  

 ”Sand” 

Enligt Lundström et al. (2019), Bilaga 1, utvärderas friktionsvinkeln utifrån CPT-och 
hejarsonderingar. Utvärderingen görs för de nivåer där dränerade förhållanden antagits 
råda vid CPT-sonderingar, det vill säga att Bq<0,03 enligt utvärdering i Conrad. 

Övre 
begränsningslinje 
(90 % 
konfidensintervall) 

Undre 
begränsningslinje (90 
% konfidensintervall) 

Medelvärde 
(utifrån 
begränsningslinjer) 
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Nedanstående arbetsgång är enligt Lundström et al. (2019) men har modifierats för 
punkt 2 genom att även CPT-sonderingar använts som underlag och för punkt 3 och 4 i 
styrdokument 03ST002 genom att samtliga värden inom undersökningsområdet 
sammanställs samt att intervallet för acceptabel friktionsvinkel justerats något. 

1. Friktionsvinkeln utvärderas utifrån CPT-sonderingar med Conrad mellan 1 och 6 
m djup.  

2. För större djup än 6 m utvärderas friktionsvinkeln utifrån utförda 
hejarsonderingar och spetstrycket från CPT-sonderingar.  

Hejarsondering utförs med registrering av vridmoment, som mäts varannan meter och 
friktionsvinkeln utvärderas enligt följande ekvation (SGI Information 3) 

θ′ = 29 + 2,3Hfa(netto)0,46  

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering korrigerat för 
uppmätt vridmoment enligt: 

Hfa(netto) = Hfa − 0,04 ∙ vridmomentet 

Utifrån spetstrycket vid CPT-sonderingen utvärderas friktionsvinkeln enligt följande 
ekvation (SGI Information 3): 

θ′ = 29 + 2,8𝑞𝑞𝑐𝑐0,45  

3. Samtliga värden på friktionsvinkeln från CPT- och hejarsonderingar utförda inom 
hela undersökningsområdet sammanställs i diagram.  

4. Vald friktionsvinkel ska baseras på medelvärdet av samtliga bestämningar och 

vara i intervallet 34° ≤ φ’ ≤ 39°, med ledning av utförda triaxialförsök på lös silt. 

 

Ned till en meters djup under markytan bedöms utvärderade friktionsvinklar vara osäkra. 
Här har samma medelvärde tillämpats som mellan 1 och 6 meters djup. 

I Figur 3-3 redovisas utvärderade värden av friktionsvinkeln i sand, utifrån CPT- och 
hejarsonderingar, tillsammans med bedömt konfidensintervall 90 % och tillhörande 
medelvärde. Från 1 till 6 meters djup under markytan uppgår medelvärdet till 36° och 
därunder till 34,4°. Uppenbart för låga eller för höga värden har inte beaktats. 
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Figur 3-3. Sammanställning av utvärderade friktionsvinklar från CPT- och hejarsondering i sand 
med 90 % konfidensintervall och medelvärde. 

 ”Lös silt” 

Friktionsvinkel och kohesionsintercept utvärderas enbart utifrån dränerade, aktiva 
triaxialförsök. Utvärderingen görs på prover där odränerade eller möjligen odränerade 

förhållanden antagits råda under CPT-sonderingen, det vill säga där Bq ≥0,2. Som 

underlag för bestämning av dränerad skjuvhållfasthet (friktionsvinkel och 
kohesionsintercept) vid beräkningar nyttjades resultaten från de dränerade 
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triaxialförsöken gjorda i stabilitetsutredningen, såväl som de tidigare utförda dränerade 
triaxialförsöken inom SGI:s skredriskkarteringar för Ångermanälven och Norsälven samt 
de i SGI Publikation 9. 

I Lundström et al (2019), Bilaga 1, sammanställdes utvärderade brottvärden tillsammans 
med en övre och undre brottlinje och ett rekommenderat värde på friktionsvinkeln om 
36°och ett kohesionsintercept på 4 kPa. I stabilitetsutredningen justerades de övre och 
undre linjerna till att motsvara 90 % konfidensintervall. Utvärderingen begränsades inom 
ett intervall på medeleffektivspänningen av 0 till 300 kPa, vilket rymmer de maximala 
normalspänningar som normalt erhållits inom glidytorna vid stabilitetsberäkningarna. 
Detta gav ett medelvärde på friktionsvinkeln av 36,5°och kohesionsinterceptet på 5,5 kPa, 
se Figur 3-4. 

 

Aktuellt 
spänningsintervall i 
glidytor 

Figur 3-4 Brottspänningar för utvärderade triaxialförsök på ”lös” silt längs Ångermanälven. I 
figuren redovisas övre och nedre begränsningslinjer som bedömts av SGI och som motsvarar 
1.65 x standardavvikelsen (90% konfidensintervall) samt medelvärdet för friktionsvinkeln. 
Utvärderingen gäller inom det spänningsintervall som motsvarar de normalspänningar som 
erhållits i tidigare beräknade glidytor, se streckad rektangelmarkering i figuren. 

För utvärderingen har följande arbetsgång använts i stabilitetsutredningen och är en 
justering utifrån Lundström et al. (2019). 

1. Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet för ”lös silt” tillämpas på de nivåer där 

Bq≥0,2 enligt CPT-utvärderingen i Conrad. 

2. I utvalda sektioner kompletteras tidigare provtagningar och laboratorieförsök 
genom upptagning av ostörda prover med kolvprovtagare STII eller Shelby och 
med utförande och utvärdering av aktiva dränerade triaxialförsök.  

3. Samtliga utvärderade brottvärden från triaxialförsök sammanställs i s-t-diagram 
enligt Figur 3-4 tillsammans med tidigare utförda triaxialförsök. Med ledning av 
resultaten ska följande parametrar användas i beräkningarna: 
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cd = c′ + σv′  tan φ´  
φmedel
′ = 36,5° 

c’medel = 5,5 kPa 

Observera att ovanstående värden gäller inom det spänningsintervall som har markerats i 
Figur 5-4 och som motsvarar de maximala normalspänningar som erhållits vid tidigare 
beräknade glidytor i skredriskkarteringen längs Ångermanälven. 

 ”Fast silt” 

Friktionsvinkeln för ”fast silt” har bestämts genom att utvärdera dränerade triaxialförsök 
som gjorts inom skredriskkarteringen för Ångermanälven. I stabilitetsutredningen 
gjordes en justering från Lundström et al. (2019), Bilaga 1, genom att inte utnyttja 
resultat från CPT- och hejarsonderingar, då dessa uppvisade dels en stor spridning, dels 
dålig överensstämmelse med de utförda triaxialförsöken. Samtliga brottvärden har 
sammanställts i Figur 3-5. För ”fast silt” antas ingen kohesion finnas. På motsvarande 
sätt som för ”lös silt” gjordes i Lundström et al. (2019) en sammanställning av 
brottvärden med en övre och undre linje för tänkbara värden. I stabilitetsutredningen 
utfördes kompletterande triaxialförsök och gränser som motsvarar 90 % konfidens-
intervall togs fram. Medelvärdet för friktionsvinkeln bestämdes då till 37°. På samma sätt 
som för ”lös silt” gjordes utvärderingen inom ett intervall av 0 till 300 kPa av medel-
effektivspänningen för att omfatta normalspänningar för beräknade relevanta glidytor.  

 

Figur 3-5. Brottspänningar för utvärderade triaxialförsök på ”fast” silt längs Ångermanälven. I 
figuren redovisas SGI:s bedömning av övre och nedre begränsningslinjer som motsvarar 1.65 x 
standardavvikelsen (90 % konfidensintervall) samt medelvärdet för friktionsvinkeln. 
Utvärderingen gäller för spänningsintervall som motsvarar de normalspänningar som erhållits i 
tidigare beräknade glidytor, se rektangelmarkering i figuren. 

Aktuellt 
spänningsintervall i 
glidytor 
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 ”Friktionsjord” under sediment 

För friktionsjorden under sedimenten bestämdes friktionsvinkeln på samma sätt som 
föreslagits i Lundström et. al, (2019), Bilaga 1, enligt följande: 

Hejarsondering utförs med registrering av vridmoment, som mäts varannan meter och 
friktionsvinkel utvärderas enligt följande ekvation: 

θ′ = 29 + 2,3Hfa(netto)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering korrigerat för 
uppmätt vridmoment enligt:  

Hfa(netto) = Hfa − 0,04 ∙ vridmomentet 

Utvärderad friktionsvinkel begränsas till 42°, enligt svensk praxis (Trafikverket, 2013, 
Bergdahl et.al, 1993). 

3.5 Portryck  

 Konceptuell portrycksprofil 

En lämplig arbetsgång utarbetades för att ta fram konceptuella portrycksprofiler i 
slänterna längs Ångermanälven (Styrdokument 03ST002) (SGI, 2020-04-17). 
Arbetsgången baseras på resultatet av de portrycksmätningar som gjordes i arbetet med 
att ta fram en metodik enligt (Lundström et al, 2019). Med ledning av de så framtagna 
konceptuella portrycksprofilerna valdes nivåer för installation av portrycksmätare inom 
de zoner där de största värdena av positiva och negativa portryck samt nollportryck 
kunde förväntas.  

Den föreslagna arbetsgången enligt Styrdokument 03ST002 redovisas i stora drag nedan 
(SGI, 2020-04-17): 

1. Jordprofilen indelas i karakteristiska jordlager. 
2. Portrycket antas vara noll på mellan 0 och 1 meters djup under markytan. 
3. Antagande görs om grundvattennivån i den undre akvifären, kopplat till 

vattennivå i älven. Om nivån i älven ligger några meter under friktionsjordens 
underkant, antas ingen kapillärsugning ske. 

4. Antagande görs om att positiva portryck förekommer i lager med ”lös silt”. 
Portrycket antas vara noll i anslutning till lagrets överkant och ökar därunder 
hydrostatiskt mot lagrets mitt eller till ett maximalt värde av 50 kPa. Därunder 
antas en minskning av portrycket med 10 kPa/m så att portrycket är noll i lagrets 
underkant eller strax över detta.  

5. Antagande görs om negativa tryck ovanför grundvattenmagasin i lagren ”lös” och 
”fast” silt som antas kunna suga vatten kapillärt. Den maximala sughöjden antas 
vara 9 m. De negativa portrycken i den kapillära zonen antas ha en hydrostatisk 
portrycksfördelning upp till ett maximalt värde av minus 60 kPa. Därifrån antas 
det öka mot nolltryck med en hydrostatisk fördelning (10 kPa/m). 

Ett exempel på konceptuell modell för en jordlagerföljd med ”fast silt” som överlagrar ”lös 
silt” på friktionsjord visas i Figur 3-6.  
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Figur 3-6: Exempel på konceptuell modell för fördelning av positiva (och negativa) portryck i fast 
silt som överlagrar lös silt. 
 

 Val av portrycksprofiler 

Enligt Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17) bör en översiktlig hydrogeologisk 
modell ställas upp för att skapa en förståelse för grundvatten- och portrycksförhållandena 
i ett område. Som underlag för den hydrologiska modellen har de konceptuella 
portrycksprofilerna framtagna på basis av typjordlagren och Ångermanälvens nivå 
använts och modifierats.  

Utifrån resultatet av samtliga portrycksmätningar som genomförts inom etapp 1 (i åtta 
sektioner) justerades de konceptuella portrycksprofilerna som togs fram för 
Styrdokument 03ST002 (SGI, 2019-04-17). Tre olika typfall togs fram utifrån 
mätningarna, vilka redovisas nedan (Tyréns, 2020-10-09, rev B 2021-02-19). Typfallen 
användes i de sektioner där inga portrycksmätningar utförts för att kunna bedöma 
portrycken baserat på jordlagerförhållandena i den aktuella sektionen. 

3.5.2.1 Typfall 1:  Ev sand och ”fast silt” överlagrar ”lös silt” ovan friktionsjord 
som har en överyta ovan älvens nivå. 

Det första typfallet, Typfall 1, omfattar ”fast silt”, eventuellt överlagrad av sand, som 
överlagrar ”lös silt” ovan friktionsjord. Friktionsjordens överkant ligger ovanför 
Ångermanälvens vattenyta. Typfall 1 redovisas i Figur 3-7. 
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Figur 3-7. Exempel sektion som motsvarar typfall 1. 

 

Figur 3-8: Konceptuell portycksprofil för typfall 1: Eventuell sand på ”fast silt” på ”lös silt” på 
friktionsjord med en överyta ovan älvens nivå. 

SAND 

”FAST SILT” 

”LÖS SILT” 

FRIKTIONSJORD 
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I den överst liggande sanden antas att inga negativa portryck uppstår. Detta gäller även 
för ”fast silt” inom djupintervallet 0 - 3 m. I den fasta silten antas portrycket vara 0 kPa i 
lagrets överkant samt ca 2,5 m ovanför från lagrets underkant. Från den nedre nollnivån i 
den fasta silten (dvs 2,5 m från lagrets underkant) antas silten vara kapillärsugande med 
maximalt 9 m sughöjd. Det negativa portrycket ökar med en ”hydrostatisk” 
tryckfördelning till lagrets mitt eller till maximalt -45 kPa för att däröver minska mot 0 
kPa mot lagrets överkant med en ”hydrostatisk” tryckfördelning.  

Från den undre nollnivån i den fasta silten ökar portrycket hydrostatiskt till ca halva 
lagertjockleken av den lösa silten. Därefter minskar portrycket hydrostatiskt mot djupet 
så att portrycket är noll vid friktionsjordens överyta.  

Nivån för den undre akvifären i friktionsjorden uppskattas med ledning av nivån för 
HHW i älven. Gradienten för grundvattennivån mot älven antas med ledning av tidigare 
grundvattenmätningar uppgå till 1:20.  

Ett exempel på portrycksmätningar som följer ”Typfall 1” ges i Figur 3-9.  

 

 

Figur 3-9. Portrycksprofil i sektion 28/500V, motsvarande ”Typfall 1” 

SAND 
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3.5.2.2 Typfall 2. ”Fast silt” eller sand som överlagrar ”lös silt” på friktionsjord. 
Siltens underyta samt friktionsjordens överyta ligger under älvnivån. 

För typfall 2 antas att endast en grundvattenakvifär förekommer i jordprofilen, se Figur 
3-10 samt exempel i Figur 3-11 respektive Figur 3-12. Nollnivån för akvifären antas vara 
belägen ca 2 m under den lösa siltens överkant. Portrycket ökar från nollnivån mot djupet 
med 7 kPa/m, det vill säga något lägre än hydrostatisk tryckfördelning. Från visst djup 
ökar portrycket hydrostatiskt. Detta djup bestäms utifrån en fiktiv grundvattenyta som 
tecknas med en linje med lutning 1:7 från älvens HHW-nivå och upp mot slänten, se 
Figur 3-10.  

 

Figur 3-10. Koncept för portrycksmodell Typfall 2, för i beräkningar utan portrycksmätningar  

Ett exempel på sektion som följer ”Typfall 2” redovisas i Figur 3-10, Figur 3-11 och Figur 
3-12. 



Statens geotekniska institut  SGI Vägledning SGI Vägledning 5-3A 
 
  1.1-2010-0717 

29 (41) 

 

Figur 3-11. Exempel på sektion med portrycksfall ”typfall 2”. 
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Figur 3-12.Portrycksprofil i sektion 22/000H motsvarande ”Typfall 2”.  

 

3.5.2.3 Typfall 3 – Sand ovan ”fast silt” vars underyta är belägen under 
älvnivån. 

I de sektioner som har en jordlagerföljd enligt typfall 3 har inte portrycksmätningar 
utförts. Portryckmodellen har bedömts utifrån den konceptuella modellen angiven i 
Styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17), och att den kapillära stighöjden antas kunna 
vara maximalt 9 m, se princip i Figur 3-14. För jordlagren antas det endast förekomma en 
akvifär, där dess nollnivå (grundvattennivå) antas ha en gradient av 1:20 mot älvens 
HHW-nivå. Från nollnivån antas den fasta silten kapillärsuga med en ”hydrostatisk” 
fördelning till ett maximalt negativt portryck på -45kPa, 4,5m upp i den fasta silten. 
Därifrån antas det negativa portrycket minska till noll med hydrostatisk fördelning. Från 
den antagna grundvattennivån antas portrycket öka hydrostatiskt mot djupet.  
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Figur 3-13. Portrycksfördelning för ”Typfall 3” 
 

3.6 Vald portrycksprofil vid stabilitetsberäkningar 

Portrycksprofilen som används i beräkningarna ska avse dagens klimatförhållanden, det 
vill säga den valda profilen ska baseras på maximalt uppmätta portryck. I de sektioner där 
portrycksmätningar inte utförts användes portrycksmodell enligt 3.5.2. Under den 
mätperiod som rådde under stabilitetsutredningen bedömdes att ett årsmaxvärde i de nu 
installerade portrycksmätare inte erhållits. För att ta hänsyn till att det maximala 
portrycket kan ha varit högre under tidigare år gjordes en jämförelse av årsmax-värden 
från de tidigare utförda mätningarna, se SGI, (2022d). Med ledning av dessa mätningar 
användes följande anvisningar. 

• För portrycksmätare som är installerade i ”fast silt” och som visar på negativa 
portryck görs ett positivt påslag på mätperiodens maxvärden med 10 kPa. 

• De portrycksmätare som har installerats i ”lös silt” och som visar positiva portryck 
görs ett påslag på mätperiodens maxvärden med 5 kPa. 

Då det förekommer flera grundvattenmagasin och då slänterna lutar brant, är 
portrycksförhållandena osäkra nära släntytan. Ett exempel på en möjlig portrycksprofil 
för en slänt med typiska förhållanden längs älven, ges i Figur 3-15. Portrycket från 
markytan och ned till cirka 1 meters djup har antagits vara noll. I exemplet består 

SAND 

”FAST SILT” 

FRIKTIONSJORD 
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jordlagerföljden av omväxlande ”lös” och ”fast silt” som överlagrar friktionsjord. I den 
lösa silten finns lokala grundvattenmagasin med positiva tryck medan det i den fasta 
silten förkommer negativa tryck. 

Grundvattenytan i den undre akvifären i friktionsjorden under sedimenten ligger djupt 
och påverkar i detta fall inte portrycksfördelningen i jordlagren ovanför. Portrycken har 
ritats in med ekvipotentiallinjer och värdet för varje linje finns angivet i figuren. Ut mot 
släntytan avtar såväl de positiva som de negativa trycken motsvarande cirka 10 kPa per 
meter, det vill säga med en hydrostatisk fördelning.  

 

Figur 3-14. Exempel på tänkbar portrycksmodell för stabilitetsberäkning 
 

4 Stabilitetsberäkningar 

4.1 Beräkningsförutsättningar 

 Val av glidytor 

För att representativa och inte för ytliga glidytor ska beräknas begränsas glidytors 
geometrier genom att glidytorna startar minst tre meter från släntkrönet, gå ned till minst 
3 meters djup under startnivån samt att glidytan ska gå minst två meter under släntytan. 
För enkelhetens skull har endast cirkulär-cylindriska glidytor studerats. 

 Typ av analys 

För att kunna ta hänsyn till kritiskt fall av både dränerad och odränerad brottmodell har 
stabilitetsberäkningarna utförts med dränerad och kombinerad analys. ”Rent” odränerad 
analys har inte utförts inom stabilitetsutredningen eftersom de glidytor som erhålls inte 
har bedömts vara representativa för hur skred historiskt sett ut inom utredningsområdet 
längs Ångermanälven. 

 Redovisning av säkerhetsfaktor 

I beräkningarna har kritisk glidyta och tillhörande säkerhetsfaktor redovisats tillsammans 
med en schematisk redovisning av glidytor som har säkerhetsfaktorer upp till 1,6. För 
detta användes funktionen ”Safety map” i Slope/W. Ett exempel på utförd 
stabilitetsberäkning visas i Figur 4-1. 
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Figur 4-1. Exempel på utförd stabilitetsberäkning, sektion 26/200H (dränerad analys). 
 

 Portryck i beräkningar 

Portrycken är modellerade med utgångspunkt från anvisningarna enligt avsnitt 3.5 och 
med diskreta punkter. För att kontrollera att portrycken fördelade sig på avsett sätt 
plottades portrycksisobarer med 10 kPa ekvidistans enligt Figur 4-2. På så sätt kan man 
studera portryckfördelningens rimlighet och att portrycken har hamnat ”på rätt ställe”. 
Portrycken i Figur 4-2 motsvarar portrycksfall ”1” enligt 3.5.2.1 där sand och ”fast silt” 
överlagrar ”lös silt”, samt med en djupt liggande grundvattenyta i friktionsjorden. För den 
”lösa silten” har modellerats positiva, inneslutna portryck i lagret medan det för den 
”fasta silten” huvudsakligen utgörs av inneslutna negativa portryck. 
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Figur 4-2. Exempel på beräkningssektion med modellerade portryck. Notera att portrycken är 
positiva i den ”lösa silten” (”innesluten” akvitard) och negativa i den ”fasta silten” samt att 
portrycken avtar mot släntytan. 
 

 Känslighetsanalys portryck 

I styrdokument 03ST002 (SGI, 2020-04-17) ges anvisningar hur en känslighetsanalys ska 
göras med avseende på portrycket. Känslighetsanalysen innebär att 10 kPa adderas till 
det valda portrycket för dagens förhållanden. Detta utfördes i två utvalda sektioner och 
visade på en signifikant försämring av säkerhetsfaktorn. Känslighetsanalysen gav stöd till 
att förhöjda portryck med hänsyn till klimatförändringen är av betydelse för förändrad 
skredsannolikhet. 

 Skjuvhållfasthet 

För odränerade parametrar i den ”lösa silten” används medelvärdet som redovisas i Figur 
3-2. 

För sand används de medelvärden som ges i Figur 3-3. 

För dränerade parametrar i lös och fast silt användes de medelvärden som ges i Figur 3-4 
respektive Figur 3-5.  

5 Diskussion och slutsatser  

5.1 Jordmodell 

I stabilitetsutredningen användes framtagen metodik att tolka karakteristiska jordlager 
utifrån CPT-sonderingar. Denna metodik fungerade i de flesta fall väl och var ett 
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rationellt sätt att dela in jorden i typiska egenskaper så som benämning, hållfasthet och 
portryck. Det kan vara problematiskt att CPT-sondera genom den fasta silten. Mot djupet 
övergår i regel den fasta silten gradvis till en lösare lagring och varför ett så kallat falskt 
stopp kan uppstå med CPT-sondering. En hejarsondering rekommenderas därför för att 
fastställa jordlagerdjupet innan man utför CPT-sonderingar. En förborrning kan sedan 
krävas genom delar av den fast silten eller sanden. 

För Ångermanälvens dalgång passar benämningen ”Fast silt” och ”Lös silt” bra då 
skillnaderna mellan dessa jordlager är tydliga. Det är dock inte någon generell metod som 
är utprovad för andra vattendrag med siltslänter. I vissa fall översteg fastheten på stora 
djup de kriterier som ställts upp för ”lös silt”. Genom en ingenjörsmässig bedömning kan 
ändå jorden anses vara ”lös” i enlighet med riktlinjerna i styrdokument 03ST002 (SGI, 
2020-04-17).  

Metodiken för att dela in jordlagren baseras huvudsakligen på relativ fasthet och Bq-
värdet. För andra siltområden kan skillnaderna i fasthet och Bq-värde mellan olika 
jordlager vara mindre, varför indelning i karakteristiska jordlager behöver anpassas efter 
platsen. 

För att kunna beskriva större representativa områden med likartad geologi har flygburen 
resistivitetsmätning, TEM, använts (Persson och Smith, 2018, i Lundström et al, 2019). 
Metoden kan framför allt skilja på fast lagrad jord (sand och ”fast silt) och kohesiv jord 
(”lös silt”, och lera). Metoden är begränsad i upplösning (5 meter), vilket gör att tunna 
jordlager på friktionsjord/berg kan vara svåra att bedöma. Vid branta slänter och raviner 
kan 3D-effekter uppstå i signalen vilket kan leda till att man feltolkar jordlagren. Värt att 
tänka på att är man inte får flyga över bebyggelse, vilket innebär en begränsning att 
använda metoden vid tätbebyggda områden. 

5.2  Skjuvhållfasthet 

För att bestämma de dränerade egenskaperna hos silt rekommenderas att utföra 
dränerade, aktiva triaxialförsök. Övriga fält- och laboratoriemetoder tenderar att ge 
alltför låga värden på friktionsvinkeln och kohesionsinterceptet. Spridningen av 
brottvärden vid triaxialförsöken bidrar till att minska osäkerheterna i stabilitets-
beräkningarna. Det är viktigt att man beaktar vilka effektivspänningar för glidytorna som 
är representativa vid utvärdering av försöken. Dessa spänningar kan utläsas ur 
stabilitetsberäkningarna genom att analysera effektivspänningen utmed glidytan. 

Den odränerade skjuvhållfastheten kan med god tillförlitlighet bestämmas utifrån CPT-
sonderingarna. Man får emellertid beakta att spridningen i värden är relativt stor. För att 
öka precisionen i parameterunderlaget kan odränerade aktiva triaxialförsök utföras. 
Triaxialförsöken ger då en skjuvhållfasthet i aktiv skjuvriktning varför en omräkning från 
aktiv till direkt skjuvriktning behöver göras, vilket kräver kännedom om 
jordtryckskoefficient. 
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5.3 Portryck 

För att kunna beräkna effektivspänningarna är det viktigt att en relevant portrycksmodell 
används. I stabilitetsutredningen användes en konceptuell modell som underlag för att 
kunna bestämma lämpliga installationsnivåer där maximala och minimala portryck 
kunde förväntas. Allmänt sett kunde positiva portryck förväntas i den ”lösa silten” och 
negativa portryck i den ”fasta silten”. Portrycksmätningarna bekräftade till större del den 
konceptuella modellen och visar att modellen är en bra första ansats. Dock visade det sig 
att positiva portryck kan förväntas en ”bit upp” i den fasta silten. Utfallet av mätningarna 
visar också att det i vissa fall är svårt att veta som ”rätt” installationsnivå har valts eller 
om fler mätare hade krävts. Detta är ett dilemma eftersom portrycksmätningar i silt tar 
relativt lång tid innan man säkert vet att mätsystemet fungerar. För ett flertal spetsar som 
främst sitter i den negativa portyckszonen har åtgärd för avluftning av spetsen krävts vid 
ett flertal tillfällen.  

Ett annat dilemma är att för att få representativa portryck bör man mäta under den 
period som ger de högsta portrycken. För Norrlandsregionen inträffar detta i samband 
med snösmältning på sen vår. Vid stabilitetsberäkningarna var det därför en osäkerhet 
om rätt årsmax erhållits och därför gjordes ett visst säsongspåslag. Detta kan även gälla 
generellt vid portryckmätningar i siltjordar, att man behöver veta vilken 
”portryckssäsong” mätningar görs i. För bästa precision hade det varit önskvärt om 
portrycken kunde prognosticerats, men den som modell för portrycksprognosticering som 
SGU använt tidigare (GRV-modellen) (Vikberg-Samuelsson och Fagerström, 2019) 
förutsätter flera års mätserier, och det tidsutrymmet fanns inte inom 
stabilitetsutredningen.  

5.4 Beräkningar 

Stabilitetsberäkningarna utfördes för dränerad och kombinerad analys. I de flesta fall var 
den helt dränerade analysen styrande. Detta visar vikten av att bestämma de dränerade 
parametrarna för att inte underskatta släntstabiliteten. 

I beräkningarna användes portrycksmodell enligt avsnitt 3.6. Det visade sig att 
stabilitetberäkningar är väsentligen avhängiga av portycksmodelleringen i direkt 
anslutning till släntytan. I denna del av slänten råder mycket stor osäkerhet av 
portryckssituationen, eftersom inga mätningar gjorts i dessa zoner. Detta på grund av att 
det är närmast omöjligt att installera spetsar i denna zon. De försök som gjorts tidigare 
har inte varit lyckosamma (Westerberg et al, 2019).  

Det är värt att påpeka att beräkningarna ger ytliga glidytor i silten. För att erhålla 
någorlunda representativa glidytor behöver man begränsa glidytorna i plan och i djupled. 
I beräkningarna har glidytorna startat tre meter bakom släntkrönet och glidytans djup 
under markytan har begränsats till minst två meter. 
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